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‹N” SIRRI
T ‹MDE

Türkiye’de “ﬂirketler ligi”nde kurallar
de¤iﬂiyor. “Büyük ﬂirket” olman›n
anahtar› art›k sadece ciro de¤il. Etik
davranmak, sosyal sorumluluklara
sahip ç›kmak, ﬂeffafl›k gibi kriterler,
art›k en az bilançodaki büyüklükler
kadar önemli. Bütün bunlar›n alt›nda
topland›¤› ﬂemsiye ise kurumsal
yönetim. Bu nedenle, “lig”de üst
s›ralara t›rmanmak isteyen ﬂirketler
kurumsal yönetime büyük önem
veriyor. Güncelli¤i ve öneminden

M. RAUF ATEﬁ

hareketle, ‹ﬂ Yat›r›m-Capital
iﬂbirli¤iyle düzenlenen Geniﬂ Aç›
toplant›s›nda, bu konuyu gündeme
ald›k. Moderatörlü¤ünü Good
Program’›n dan›ﬂman› Selim Oktar’›n
yapt›¤› yuvarlak masa toplant›s›na
Hifab International AB Ülke Yöneticisi
Didem Aras, ‹ﬂ Giriﬂim Sermayesi
GUNNAR
FORSGREN

Yat›r›m Ortakl›¤› ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü
Emre ‹yibilir, TeliaSonera Baﬂkan
Yard›mc›s› Gunnar Forsgren, ABB
Holding K›demli Baﬂkan Yard›mc›s› Dr.
Gülden Türktan, Ericsson Türkiye
Genel Müdürü Jan Kemvall,
TeliaSonera Baﬂkan Yard›mc›s›
Michael Kongstad ve Capital Dergisi
Yay›n Direktörü M.Rauf Ateﬂ kat›ld›.
Kritik baﬂl›klar›n masaya yat›r›ld›¤›

GÜLDEN TÜRKTAN

toplant›da öne ç›kan mesaj ise bütün
ﬂirketleri ilgilendirecek nitelikteydi:
“Kimlerin ayakta kalaca¤›n› kurumsal
yönetim belirleyecek.”
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Selim Oktar Capital Dergisi ve ‹ﬂ
Yat›r›m’›n ortaklaﬂa düzenledi¤i bu
toplant›larda, son olarak ele ald›¤›m›z konu
futbol endüstrisiydi. Son derece verimli bir
toplant› gerçekleﬂtirmiﬂtik. Bugünkü
konumuz da, -tabii bunu ﬂakayla kar›ﬂ›k
söylüyorum- futbol endüstrisiyle yak›ndan
ilgili: Kurumsal yönetim...
Capital Dergisi, bu konuyu belli bir
program içinde ele al›p, geçti¤imiz
dönemde dört ayr› etkinlik gerçekleﬂtirdi.
Bunlardan biri araﬂt›rma, di¤er üçü panel
ﬂeklinde yap›ld›. Önümüzdeki kas›m ay›nda
da, Bo¤aziçi Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde
uluslararas› bir konferans gerçekleﬂtirilecek.
Sizler bu program›n sponsorlu¤unu da
üstlendi¤iniz için ve neden böyle bir
sponsorlu¤a gitti¤inizi merak etti¤imiz için,
burada bir araya geldik. ‹ﬂ Yat›r›m da, resmi
sponsorlardan olmasa da, programa büyük
katk› sa¤lad›. Birbirimizi tan›tmaya özel bir
gereklilik duymadan, program›n
kendisinden baﬂlayarak konuya
girebilece¤imizi düﬂünüyorum. Neden
sponsor oldunuz, beklentileriniz neydi diye
sormak istiyorum. Ve tabii ki bayanlara
öncelik tan›yarak, ilk sözü ABB’den Gülden
Han›m’a veriyorum.
Gülden Türktan ﬁirketlerimiz için
hayatlar›n› sürdürebilmek, kurumsal
yönetim anlam›nda iyi bir noktada olmakla

EB‹L‹RL‹K
“SÜRDÜRÜL
ﬁART”
Selim Oktar Temel olarak “sürdürülebilirlik”
ile “kurumsal yönetim”in birbirine bağlı
olduğunu mu vurguluyorsunuz?
Güldan Türktan Evet, bunlar şu anda çok
moda laflar gibi görünüyor ama birbirine sıkı
sıkıya bağlılar. “Sürdürülebilirlik” için iyi bir
kurumsal yönetim ve iyi bir kurumsal yönetim
için de sürdürülebilirlik şart. Bu aslında
Türkiye’nin sermaye kaybetmesinin, sermaye
birikiminin azalmasının da nedenleri arasında
yer alıyor. Çünkü bir sürdürülebilirlikten
bahsedemiyoruz. Yerel olarak çok iyi iş
yapılıyor, bunu dağıtıcılarda, tedarikçilerde,
tüm iş ortaklarında görmek mümkün. Çok iyi bir
çalışma içerisindeler. Ancak bir sonraki gün
orada değiller. Zira iyi kurumsal yönetim ve
sürdürülebilirlik adına yapılmış bir yatırım yok,
bunu görmek zor.
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yak›ndan ilgili bir konu. Bu giriﬂimin ‹sveç
Ticaret Konseyi’nin de arac›l›¤›yla
baﬂlat›ld›¤›n› duydu¤umuzda burada
bulunman›n bizim için iyi bir mesaj
oluﬂturaca¤›n› düﬂündük. Çünkü ABB, gerek
kendisi ﬂirket içinde gerekse bulundu¤u
çevrede sosyal sorumluluklar› destekleme
konusunda çok kararl› bir ﬂirket.
Türkiye’nin de, ﬂirketlerinin kurumsal
yönetimi anlam›nda iyi bir noktada
bulunmas›n› arzular›z. Bu bizim buradaki
birimimizin de önemli bir özelli¤i olacakt›r.
Zira kurumsal kararlar sayesinde, daha iyi
da¤›t›mc›lara ve daha iyi müﬂterilere sahip
olacakt›r ve bunun da buradaki iﬂimizi
sürdürmemiz aç›s›ndan bize birçok yard›m›
olacakt›r.
Selim Oktar ‹kinci olarak Ericsson’dan
Jan Kemvall’e söz vermek istiyorum.
Jan Kemvall Dürüst olmak gerekirse,
böyle bir program bize önerildi¤inde
kat›lmak konusunda epey ikircikliydim.
Akl›n›z›n bir köﬂesinde Avrupa Birli¤i de
varken, ‹sveçli birinin gelip “Türkler nas›l
hareket etmeli” diye bir ﬂeyler anlatmas›, bu
tereddüdümün nedeniydi. Ancak benim için
kriter, bu tart›ﬂman›n Türk iﬂ dünyas›nda
yap›lmas› ve diyalo¤un da bu ba¤lamda
sa¤lanmas›d›r. “ﬁunu ﬂöyle, bunu böyle
yapmal›s›n›z” diye de¤il de, tart›ﬂmak
ﬂeklinde alg›l›yorum ben bu toplant›y›. Bu
konu Türk iﬂ dünyas› taraf›ndan tart›ﬂ›lmas›
gereken çok önemli bir mesele. Ve biz de
önemi nedeniyle onun tart›ﬂ›lmas›n›
destekliyoruz. Ancak çözüm, Türk iﬂ
dünyas›n›n içinden gelmeli, onun içinde
oluﬂmal›d›r diye düﬂünüyoruz. Bizler
yabanc› ﬂirketler olarak, kendi deneyim ve
görüﬂlerimizle katk›da bulunabiliriz sadece.
Tart›ﬂmay› h›zland›ran bir katk›m›z da
olabilir.
‹sveç sanayisi, gerek kimi fonlara
dayanan, bireysel yat›r›mc›lar ve aileler
aras›nda da¤›lm›ﬂ mülkiyet yap›s›yla,
gerekse iﬂverenlerle çal›ﬂanlar aras›ndaki
iliﬂkiler itibariyle epey farkl›. O yüzden
meselenin Türkiye’ye özgü çözümü nedir
diye, Türklerin kurumsal yönetim konusuna
katk›s› neler olabilir diye bak›lmal› ve bu
tart›ﬂ›lmal›.
At›lmas› gereken ad›mlar nelerdir diye
bak›ld›¤›nda ise, ﬂeffafl›¤›n temin edilmesi,
kolay anlaﬂ›labilir olmak, bizim için iﬂ
yapman›n kolay olmas›, aç›kl›k,

görünebilirlik gibi baﬂl›klar› s›ralayabiliriz.
Bu do¤rultuda Türk sanayisinin katk›lar›
daha uluslararas› bir boyut kazanabilir ve
geliﬂme kaydedilir.
Selim Oktar Bütün bunlar sizin
rekabetçili¤inizi daha m› art›racakt›r?

Jan Kemvall Hem buradaki
çal›ﬂmalar›m›zda daha rekabetçi olabiliriz,
hem de global anlamda, yani burada kimi
alt yüklenicilerle birlikte yapaca¤›m›z iﬂlerde
ve onlar› yurtd›ﬂ›nda kullanmak anlam›nda
daha rekabetçi olabiliriz.

SEL‹M OKTAR
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Selim Oktar Evet ﬂimdi de
TeliaSonera’dan Michael Kongstad’›n
düﬂünce ve beklentilerini ö¤renelim.
Michael Kongstad San›r›m say›n
Kemvall’in söyledi¤i gibi “tart›ﬂmay›
h›zland›rmak” için, önce buradaki tart›ﬂmay›
h›zland›rmak gerekiyor. ﬁaka bir yana,
bizim için bu giriﬂimi desteklemek çok
önemli bir konu. Türkiye’de ve Avrasya
bölgesinde önemli miktarlarda yat›r›mlar›m›z
var. TeliaSonera ayn› zamanda halka aç›k
bir ﬂirket ve finansal çevrelerle iliﬂkiler söz
konusu oldu¤unda bu boyut bizim için
büyük önem taﬂ›yor. Sürdürülebilirlik, iﬂ
eti¤i ve kurumsal yönetim, uluslararas›
yat›r›mc›lar›m›z›n öncelikli üzerinde
durdu¤u konular aras›nda yer al›yor.
EMRE ‹Y‹B‹L‹R Bu konular›n daha da çok
konuﬂuluyor, tart›ﬂ›l›yor olmas›, bizim
iﬂimizi kolaylaﬂt›racakt›r. Çünkü
zaman›m›z›n ço¤unu mali meselelere
de¤il, iﬂini do¤ru biçimde yapacak
do¤ru kiﬂiye ulaﬂmak için harc›yoruz.
‹ﬂlerini do¤ru biçimde yapsalar daha iyi
rekabet edebilecekler ama bunu
göremiyorlar, çünkü Türkiye’de
insanlar›n önünü görebilme süresi 4, 5 y›l
de¤il. ﬁirketler 10 y›l sonras›na
bakam›yorlar. Sadece bir y›l ötesine
bakabiliyorlar. Gelecek y›l seçimler var
ve ﬂimdi seçimlerden önce neler
yapabilirim diye bak›yorlar. Biz, önlerini
görebilme ve tahmin yapabilme
olanaklar›n› bir y›l›n ötesine ç›karmaya
çal›ﬂ›yoruz. Belki herkes bunu söylüyor
ama ﬂöyle de bir sorun var, bunu
yapman›n maliyeti oldukça yüksek,
küçük ﬂirketler için bunlar› uygulamak o
kadar da kolay de¤il. Bence bunun
“yap›labilir”, “uygulanabilir” hale
gelmesinin tek yolu, daha fazla
uluslararas› ﬂirketin burada bulunmas›d›r
ki, bu ﬂirketler de do¤ru olana
yönelebilsinler. Bence bu, bankalar için
de geçerli bir durum. Herkes
Türkiye’deki tüm ﬂirketlerin iki ayr›
bankaya baﬂvuru yapt›¤›n› biliyor. E¤er
birinden not ya da derecelendirme
alamazlarsa, di¤er bankaya geçiyorlar.
Ya da siz kay›td›ﬂ› olana not
vermezseniz, bir baﬂka banka veriyor.
Sonuç olarak, bugün için birçok
güçlü¤ün varoldu¤u söylenebilir ama
henüz çok erken bir aﬂamaday›z ve bir
yerden baﬂlanmak zorunda.

Bu konu, ﬂirketler için bugün tüm
dünyada önemli kabul edilen bir konu ve
sadece Avrasya ve Türkiye bölgesi için
de¤il, Avrupa’da da, ABD’de de tart›ﬂ›lan bir
mesele olmaya devam ediyor ve biz orada
da önemli yat›r›mlar› olan bir ﬂirketiz.
Burada böyle bir destek program›ndan
bahsediyor olmam›z bence çok güzel.
Selim Oktar Sözü ‹ﬂ Giriﬂim Ortakl›¤›’dan
Emre ‹yibilir’e veriyorum.
Emre ‹yibilir Kimi rakamlar vererek
baﬂlarsak, ‹ﬂ Yat›r›m olarak, 5 y›ll›k bir
sürede 800 ﬂirketi analiz ettik. Yat›r›m
anlam›nda kimi kesin kriterler arad›k ve
bunlardan biri de kurumsal yönetimdi.
Bizler bir ﬂirketle çal›ﬂt›¤›m›zda, d›ﬂar›dan
gelen yabanc›lar konumunda oluyoruz.
Kimi kurumsal baﬂl›klar› uygulamaya
çabal›yoruz; ço¤unun bu konuda bir
politikas› olmad›¤›n› ve kay›td›ﬂ›
ekonominin söz konusu oldu¤unu
görüyoruz. Kay›td›ﬂ› bir rekabet oldu¤u için
onlar da bu ﬂekilde rekabet etmek
durumunda kal›yor.
O yüzden, gerçek anlamda rekabete
bakt›¤›m›zda, Türk ekonomisinin öyle
söylendi¤i kadar iyi olmad›¤› anlaﬂ›l›yor.
Özellikle KOB‹’lere bakt›¤›m›zda bunu
görüyoruz ve mükemmel olan› de¤il de,
içlerinden en iyi olan› seçelim diye
u¤raﬂ›yoruz. Böyle yapt›¤›m›z durumda
dahi, onlar›n yabanc›lar taraf›ndan kabul
edilebilir bir düzeye gelmesi için, bir veya
iki y›l geçmesi gerekiyor. O yüzden mevcut
durumumuzu, stratejik yat›r›mc›lar ya da
uluslararas› finans yat›r›mc›lar› için
kesinlikle iyileﬂtirmemiz, geliﬂtirmemiz
gerekiyor.
Yabanc›lar, Türkiye’ye geldiklerinde
yap›lan iﬂi, ﬂirketleri ve Türkiye’yi
anlam›yorlar. Çünkü inceledikleri vakalar›n
ço¤unda görüyorlar ki, ortadaki rakamlar ve
gördükleri ﬂirket birbirinden oldukça farkl›.
Selim Oktar Sorunlarla birlikte baﬂka bir
boyuta daha dikkat çekmek gerekirse,
Türkiye’de kimi f›rsatlar da yok mu? Bir
ad›m daha at›p bakacak olursak, bu
f›rsatlar›n neler oldu¤unu, daha özelde de
iyi kurumsal yönetim pratikleriyle ilgisini
sorgulayabiliriz. Bunlar sizin yurtd›ﬂ›na ya
da Türkiye’de yat›r›m yapma iste¤inizi ve
Türk iﬂ ortam›ndaki sermaye birikimini nas›l
etkiliyor? Parasal boyutta neler
söyleyebilirsiniz, söz konusu yat›r›m›
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yapmad›¤›n›zda para m› kaybediyorsunuz?
Gülden Türktan Kesinlikle böyle bir
sonuç do¤uruyor ve para kaybetmemize yol
aç›yor. Kendi ﬂirketimden biliyorum. Bizim,
ﬂirket sat›n alma hedefimiz, ortak giriﬂim
oluﬂturma kararlar›m›z vard›, ancak biraz
önce sözü edilen ikili baﬂvurular yüzünden,
ilgili göstergelere, rakamlara inanma
cesaretini gösteremedik. Türkiye’de
kurumsal yönetim alan›nda iyi bir iﬂleyiﬂ
olsayd› biz de daha çok büyümüﬂ olacakt›k.
Türkiye’deki sat›n alma giriﬂimlerimizden
birini hat›rl›yorum. Çok çok küçük bir
ﬂirketti, çok baﬂar›l› insanlar çal›ﬂ›yordu ama
kurumsal yönetim yoktu. ‹ﬂlemlerimizde
güvenebilece¤imiz kimi kay›tlar olmad›¤›
için, ﬂirketi sat›n alma cesaretini
gösteremedik. O alanda çal›ﬂan
arkadaﬂlar›m›z› bu sat›n almay› yapmaya
ikna edemedik. Ve maalesef ortak giriﬂimi
gerçekleﬂtiremedik.
Ancak bir süre sonra tüm bu de¤erli
iﬂletmelerin bize baﬂvurmaya baﬂlad›klar›n›
gördük. Çünkü ABB’yi ve benzer
yönlerimizi ö¤renmiﬂlerdi, ABB’nin sosyal
politikas›n›, etik anlay›ﬂ›n› tan›m›ﬂlard›. Tabii
ki onlar› sat›n almad›¤›m›z için
incinmiﬂlerdi. Ard›ndan baﬂvurular›
de¤erlendirerek herhangi bir ödeme
yapmadan, bir anlamda sat›n alma
yapmadan onlar› ﬂirketimize katm›ﬂ olduk.
Bu hem ﬂirketin sahibi için bir kay›p, hem
de ülke için bir kay›p anlam›na geliyor
çünkü bu ﬂirket belki de daha büyük bir
hale gelecekken, art›k varl›¤›n› bile
sürdürememiﬂ oluyor.
Selim Oktar Bu arada, bir yanl›ﬂ anlaﬂma
nedeniyle biraz gecikmeyle de olsa, Didem
Aras da toplant›m›za kat›ld›. Hemen ilk
sorumuzu, yani bu programa neden
sponsor olduklar› ve beklentilerinin neler
oldu¤u sorusunu ona da yöneltmek
istiyorum.
Didem Aras Bizim bir CSR, yani
“kurumsal sosyal sorumluluk”
departman›m›z var. Özellikle de Asya
pazar›n› ve Vietnam’› gündemine al›yor.
Türkiye ise bizim için yeni bir pazar. Türk
ﬂirketleri Avrupa pazarlar›nda yer alabilme
çabas› içinde olduklar› için, kimi
de¤erlendirmelere, kimi sertifikasyon
programlar›na ihtiyaçlar› var. Bizim
amac›m›z da bu, Türk pazar›n› bunun
içerisinde görmek.
10 / 2006

Gunnar Forsgren Siz ﬂimdi benim için
yeni bir soruya geçmeden önce, bu
ﬂirketlerin daha ne kadar Türkiye’ye yat›r›m
yapaca¤›yla ilgili sorgulamaya gelmek
istiyorum.
Selim Oktar Ben de bunu soracakt›m
zaten.
Gunnar Forsgren ﬁimdi siz bu konuda,
yani Türkiye’deki ﬂirketlerin ne kadar
yat›r›m yapabilece¤iyle ilgili bir rakama
sahip olsan›z bile, henüz Türkiye’ye
gelmemiﬂ olanlarla ilgili rakamlar›
bilemezsiniz ya da bunlara çok zor
ulaﬂabilirsiniz. E¤er modern bir yönetim
anlay›ﬂ› olsayd›, kendilerini bu konuda rahat
hissetselerdi, daha ne kadar ﬂirket
Türkiye’nin cazibesine kap›labilirdi?
Yan›tlanmas› güç bir soru, ancak hem
Türkiye’nin yeni ﬂirketleri ülkesine
çekebilmesi, hem de Türkiye’den ﬂirketlerin
yurtd›ﬂ›nda rekabet edebilmesi aç›s›ndan
önemli bir konu.
Tabii ki Türkiye co¤rafi olarak çok
önemli bir geçiﬂ noktas›nda bulunuyor.
Türkiye, içinde bulundu¤u bölge ile
uzaklarda yer alan ‹sveç gibi ülkelerin
iliﬂkisinde, çok önemli bir rol oynayabilir.
JAN KEMVALL
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İki ayrı kültür arasında bir çelişki
olduğunda, anlatılabilecek birçok efsanevi öykü
vardır. Ancak şu söylenmeli ki biz şikayet
etmiyoruz. Bizim buradaki rakiplerimiz de yine
Türkiye’deki diğer yabancı şirketlerden. Aynı
problemleri yaşıyoruz yani. Alman ya da
Finlandiyalı rakiplerimizle beraber bu farklı
kültürü daha iyi anlayıp uyum gösterebiliriz.
Burada bir dezavantajımız yok, hepimiz aynı
koşullara sahibiz.
Tekrar dönersek, örneğin Telsim ihalesini
ele alalım. Konuyla ilgilenen bütün şirketler bir
araştırma yaptı. Hepsinin sorduğu ortak soru
“Biz bu gösterge ve rakamlara güvenebilir
miyiz, bunlar güvenli mi” oldu. Bunu hem
Norveçlilerden, hem Vodafone’dan, hem de
İspanyollardan işittim. Akıllarda bu sorunun
olması ve ortada bir belirsizlik bulunması,
elbette fiyatı düşüren bir unsur olmaktadır.
Yüzde 1, yüzde 5 ya da yüzde 10
düşürmektedir diyemem ama, böyle bir şey
vardır.

JAN KEMVALL
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MICHAEL KONGSTAD
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Örne¤in ‹sveç’le Orta Asya aras›ndaki
mesafe düﬂünüldü¤ünde, Türkiye’nin böyle
bir rolü olabilir. Türkiye bu bölgedeki
kültürleri, dilleri, pek çok konuyu bizden
daha iyi anl›yor, herhangi bir Avrupa
ülkesinden daha fazla sayg› görüyor. Sosyal
sorumluluk ve yönetim gibi kavramlar› bu
ülkelere bizim yapabilece¤imizden daha iyi
bir ﬂekilde taﬂ›yabilir.
Selim Oktar Siz CSR konusunda bir
uzman oldu¤unuz için, toplumsal
sorumlulukla kurumsal yönetim aras›ndaki
iliﬂkiyi de size sormak istiyorum. Kimileri
bu ikisinin birbirinden tümüyle ayr›
oldu¤unu söylüyor.
Gunnar Forsgren Öncelikle bu konuda
uzman olmad›¤›m› söylemek isterim, herkes
gibi ben de ö¤renmeye çal›ﬂ›yorum. Ben bu
iki baﬂl›¤›n, ayn› paran›n iki ayr› yüzü gibi
olduklar›n› düﬂünüyorum. Kurumsal
yönetim, kurumsal sosyal sorumluluklar›n
önemli bir parças›. Biri daha çok ﬂirketin
kendi içine ve kendi operasyonlar›na
bakarken, di¤eri daha çok ﬂirkete d›ﬂar›dan
bak›yor ve onun bir beklentisi gibi
düﬂünülebilir. Ve bu ikisinin birlikte el ele,
kavga etmeden yol almas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
Selim Oktar Ericsson uzun y›llard›r
Türkiye’de bulunan bir ﬂirket. Tüm bu y›llar
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Selim Oktar Biraz önce işlerin Türk tarzı ya
da İsveç tarzı yapılabilmesinden söz edildi.
Asya’da da benzer şekilde Kazakistan tarzı ya
da Azerbaycan tarzı, Çin tarzı denebilir. Siz
bunu uluslararası standartlarla nasıl yanyana
koyuyorsunuz?
Michael Kongstad Biz Kazakistan ya da
Avrasya tarzı falan diye bakmıyoruz, temelde
bir kurallar bütününe göre hareket ediyoruz.
Buna iş ahlakı, diğer etik meseleler, insan
kaynakları politikası gibi unsurlar da dahildir.
Bunu bir yolculuk olarak düşünüyoruz. Uzun bir
yolculuktayız ve buradaki organizasyonumuz
içinde bir iletişim gerçekleştiriyoruz. Bu
ülkelerde kendi kendimizin tedarikçisi de
oluyoruz. Bu arada yapmamız gereken şeyler
de var. Bu, yolculuk sırasındaki bir istasyon
gibidir. Her bir istasyonda kimi güçlükleri
geçerek yolumuza devam ediyoruz.

boyunca yönetim anlam›nda ne gibi
sorunlarla karﬂ›laﬂt›n›z ve hayatta kalmay›
ne ﬂekilde baﬂard›n›z? Tüm bu y›llar
boyunca Türkiye ekonomik ve siyasal
anlamda birçok kargaﬂan›n da içinden geçti.
Jan Kemvall Birinci olarak ﬂunu
söylemek isterim ki Ericsson’un güçlü
taraflar›ndan biri de, ‹sveç gibi bir ülkeden
geliyor oluﬂudur. Bir ﬂeyleri benimsememiz
gerekti¤ini, ‹sveç tarz› iﬂ yapma
al›ﬂkanl›¤›m›z› b›rakmam›z gerekti¤ini
anlad›k, örne¤in Amerikal›lar kendi
kültürlerini, kendi tarzlar›n› satmak
konusunda daha ›srarl›d›r. Bizse iﬂleri Türk
tarz› yapmam›z gerekti¤ini hemen
benimsedik. Önce mevcut düﬂünceleri
kabul edip, ondan sonra onlar› etkilemek,
de¤iﬂtirmek yönünde bir tarz
geliﬂtirebilirsiniz. ‹sveç tarz›, bu aç›dan
kesinlikle do¤ru tarzd›r.
Gunnar Forsgren Bence de burada bir
ikinci tarz yoktur. Birlikte çal›ﬂacaksak
birbirimize uyum göstermemiz gerekir. ‹kisi
aras›nda bir denge bulunmas› gerekir.
Selim Oktar Peki siz birçok anlaﬂmaya,
ihaleye giden ﬂirketler olarak bu türden
sorunlar yaﬂ›yor musunuz?
den Türktan Bizim ﬂirketimizde
Güld
iﬂlerin nas›l yürütülece¤ini, nas›l
davranmam›z gerekti¤ini gösteren bir
sistemimiz, kurallar›m›z vard›r. “Code of
Conduct” (Davran›ﬂ Kurallar›) ad›n›
verdi¤imiz bu yürütme sistemi, bize göre bir
yasad›r ve ne olursa olsun onun eti¤ine
uyulur. Ben de ABB’de buna uyup
uyulmad›¤›n› kontrol etmekle görevliyim
ayn› zamanda. Herhangi bir ﬂüphemiz
oluﬂtu¤unda dahi, geri ad›m atar›z. O
yüzden “maalesef”, kötü idareyle ilgili pek
deneyimim oldu¤unu söyleyemeyece¤im!
Ama kendi kiﬂisel yaﬂam›mdan
ç›karabildi¤im, biz ne kadar etik olunmas›
gerekti¤ini söylesek de, di¤erleri “hadi ama,
bu kadar kat› olma, ﬂuraya bahﬂiﬂ vermeye
bak vb.” diyebiliyorlar. Bu da tek baﬂ›m›za
omuzlamam›z gereken bir toplumsal bask›
haline geliyor neredeyse.
S›ra sözleﬂmelere geldi¤inde, son derece
s›k› ve sa¤lam hareket ediyoruz, kendi
rakiplerimizin, iﬂ ortaklar›m›z›n da bizim
gibi hareket etmesini, etik davranmas›n›
bekliyoruz. Etik dedi¤imizde son derece
geniﬂ bir alan söz konusu; muhasebe
rakamlar›ndan baﬂlayarak bir sipariﬂi nas›l
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ald›¤›n›za kadar birçok ﬂeyi kapsayabilir.
ABB içerisinde, New York borsas›na kote
bir ﬂirket olarak düﬂündü¤ümüzde, etik
hareket etmek bizim için bir misyon ve
zorunluluk konumunda.
Selim Oktar Say›n Kongstad, bildi¤im
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kadar›yla sizin Orta Asya’da da baz›
çal›ﬂmalar›n›z var ve bu ülkelerin
Türkiye’den daha ciddi sorunlar› oldu¤unu
görüyoruz. Kurumsal yönetim konusunda
iyi noktadaki bir ﬂirketin yöneticisi olarak
neler söylemek istersiniz?

Michael Kongstad Tart›ﬂmay› dikkatle
dinliyorum, etik standartlar vb. diye
bak›ld›¤›nda bizim de tabii ki belli
kurallar›m›z var. Yaln›z bir noktadan sonra
bu tart›ﬂma siyah ya da beyaz, aç›k ya da
kapal› ﬂekline bürünüyor, oysa her ﬂey o
kadar net ve kat› olmuyor. Burada önemli
olan, ki bizim Avrasya’daki
operasyonlar›m›z için de önemli bir
noktad›r, sürekli geliﬂme, iyileﬂme yönünde
bir çaba sarf etmenizdir. Risklerin ve uyar›
sinyallerinin fark›nda olarak, do¤ru
oldu¤unu düﬂündü¤ünüz yolda geliﬂme
göstermelisiniz. Elbette ciddi sorunlar var,
bahﬂiﬂler dedi¤inizde ya da “özel mali
özendiriciler” diye bakt›¤›n›zda, özellikle
bizim gibi ﬂirketler için sorunlar büyük. Etik
yaklaﬂ›mlar› daha cazip hale getirmek için
neler gerekli diye bakt›¤›m›zda, buradaki
yat›r›mc›lar mevcut sorunlar›n fark›ndalar
ama sizin daha istekli ve kararl› oldu¤unuzu
görmek istiyorlar. Sorunlar› çözmek için
harekete geçece¤inize dönük bir kararl›l›k
bekliyorlar. Bilmiyorum sorunuza tam bir
yan›t oldu mu, ama benim yorumum böyle.
Selim Oktar Avrasya’dan yak›n bir
bölgeye geçecek olursak, herkes Çin’i
konuﬂuyor. Buradaki ﬂirketlerin hangilerinin
D‹DEM ARAS E¤er bir ülkenin ekonomisi
beﬂ y›lda bir büyük krizler yaﬂ›yorsa, bu
do¤al olarak bütün ﬂirketleri
etkilemektedir. Biliyorsunuzdur, Birleﬂmiﬂ
Milletler Kalk›nma Program›
kapsam›nda, “Türkiye için Sürdürülebilir
Kalk›nma” ad› alt›nda çok büyük bir fon
oluﬂturuldu. Bunun da piyasay› yeniden
canland›ran bir etkisi oluyor, ﬂirketler de
elbette bunun temel aktörleri aras›nda
yer al›yor. Türkiye’de asl›nda ekonomi
ve iﬂ dünyas› alan›nda ciddi bir revizyon
gözlemliyoruz. Bütün bu krizlerden
sonra, sosyal krizlerden sonra ve
önümüzde olas› krizler de olabilir, bu
art›k bir gereklilikti. Art›k makyaj›m›z›
sildik, sahte ﬂekillerden ar›nd›k. ﬁimdi
köklerde yer alan as›l sorunu bulmaya
çal›ﬂ›yoruz. Böyle bir programa
Türkiye’nin neden bu kadar çok
ihtiyac›n›n oldu¤unun sebebi budur
asl›nda. Çünkü bu ülke ve bu ülkenin
ﬂirketleri bir tane daha k›sa vadeli
program› kald›ramaz durumda. Daha
uzun süreli, en az on y›ll›k programlara
ihtiyac›m›z var.

Çin’de yat›r›m› var diye soruyorum. Evet,
hemen birkaç el kalk›yor. Peki, Çin’de
kurumsal yönetim anlam›nda, ﬂeffafl›k
anlam›nda durum Türkiye’den daha kötü
ama pek ﬂikayet edilmiyor. Mesele
Türkiye’de önemli deniyor ama Çin’de
önemli de¤il mi, bir çifte standarttan söz
edebilir miyiz?
Didem Aras Evet, etik vb. standartlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Çin’in durumu
Türkiye’den kötü. Ancak Çin, her ﬂeyden
önce, bir yandan da AB üyesi olabilmek
için çal›ﬂm›yor. Oysa Türkiye bütün
standartlara uyum göstermek durumunda,
ﬂu anda hepsine sahip olmayabiliriz ama
bunlara ulaﬂmak için en az›ndan belli bir
çal›ﬂma içerisindeyiz, di¤er Avrupal›
ﬂirketlerle rekabet edebilmek için bunu
yapmak zorunday›z. Ben de etik standartlar
konusunda uzman de¤ilim, meselenin çok
geniﬂ oldu¤unun fark›nday›m ama san›r›m
as›l sorun bu.
Selim Oktar Peki sizin Çin’deki
çal›ﬂman›z nedir?
Gülden Türktan Orada da bir ﬂirketimiz
var ancak benim maalesef Çin iﬂiyle ilgili bir
uzmanl›¤›m yok. Yaln›z benim bildi¤im; bu
konuﬂtu¤umuz konulara dair siyah yerler,
gri gri ve beyaz bölgeler var. Benim, kendi
çal›ﬂt›¤›m ülke dahil, herkese önerebildi¤im
tek ﬂey, daha fazla beyaz bölgeye
gelebilmeleridir. Elbette karaborsan›n öne
ç›kt›¤› yerler var ama daha fazla ﬂeffaf
hareket edildi¤inde, daha uygun
davranmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda bunlar aﬂ›labilir.
Çünkü küreselleﬂme, insanlar›n tek bir
küresel davran›ﬂ içinde, adil ticarete uygun
hareket etmesinin yan›nda, ortak bir etik
yaklaﬂ›m› da benimsemesidir.
Gunnar Forsgren Ülkeler hakk›nda
konuﬂurken, “peki alternatif nedir” diye de
sormak laz›m. Bu ülkelerde bulunacak
m›y›z, onlardan çekilecek miyiz? Bu
ülkelerde bulunmad›¤›m›z durumda,
istedi¤imiz türde geliﬂmenin, kalk›nman›n
yaﬂanmas›, istedi¤imiz türde davran›ﬂlar›n
geliﬂmesi için bir yard›m›m›z olmayacak.
Sonuçta bu uzun bir süreç ve bir gecede
çözülecek de¤ildir.
Sellim Oktar Uluslararas› standartlar var,
bunun yan› s›ra bir yerelleﬂtirme çabas› da
var. Bulunulan ülkeye, onun yerel
de¤erlerine uygun hareket etmeye dönük
bir çaba. Buna nas›l yaklaﬂ›yorsunuz?
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Jan Kemvall Burada da benzer bir
yaklaﬂ›m var. Biz kesinlikle ayn› etik
kurallarla hareket ediyoruz. Diyelim
belgelendirme konusunda koydu¤unuz bir
kural varsa, bunun için Güney Amerika’da
ayr›, ‹sveç, ‹ngiltere veya Türkiye’de ayr› bir
ﬂey yapamazs›n›z. Ancak örne¤in ‹sveç’te
TeliaSonera’n›n baﬂkan›n› bir ﬂeye katman›z
gerekmezken burada katman›z gerekebilir,
ülkeden ülkeye de¤iﬂen s›n›rlar olabilir.
Burada da, sizin yapt›¤›n›z seçim ön plana
ç›kar. Bu sizin seçiminizdir ve uzun
dönemde bundan bir fayda sa¤layacak
m›s›n›z, ona bakars›n›z. Tabii bir de
yapt›¤›n›z›n size maliyeti ne olacak, bu da
çok önemlidir; ülkedeki kültürel farklar›n
buna etkisi olacakt›r, kimisi futbola
düﬂkündür, kimisi televizyonun baﬂ›nda ﬂu
kadar saat geçiriyordur, bunlar hep
seçiminizi etkiler.
Selim Oktar Kültürel olarak bak›ld›¤›nda,
birçok anekdot var, en basit görünen bir
davette bile, en basit görünen standartlarda
bile, örne¤in Azerbaycan’da bir resmi
yetkiliyi davet etmezseniz bunu kendisine
bir hakaret kabul edip sorun haline
getirebiliyor. Tabii y›llar içerisinde oluﬂan

EL
“ARTIK YER
MADI”
B‹R ﬁEY KAL
Selim Oktar Çalışanlar ya da
profesyoneller olarak, uzun vadeli yararları,
şirketin uzun vadeli çıkarlarını neden bu kadar
önemsiyorsunuz?
Gunnar Forsgren Bunu söylemek zor,
uzun vade belki de yeterince uzun değildir. Kim
bilir, belki de kısadır. Ancak üzerinde geniş
kesimlerin hemfikir olduğu genel bir farkındalık
var ki, o da insana en büyük zararı insanın
kendisinin verebildiğidir. Yaşadığımız çevreye,
topluma zarar verebilmemiz için o kadar çok
güç var ki elimizde ve bunu o kadar hızlı
yapabiliyoruz ki, artık herkesin yaptığı bir
diğerini ilgilendiriyor. Çünkü artık yerel bir şey
kalmadı, küreselleştik. Kaderimiz ve bilincimiz,
kendi köyümüz ya da şehrimize değil, tüm bir
dünyaya bağlanıyor. Küreselleşmenin diğer
boyutlarıyla da baktığımızda, bir ülkede yapılan
diğerini etkiliyor, bazı şirketler bazı ülkelerden
daha güçlü hale geliyor vesaire vesaire ve
bunlar da bize daha global ve uzun vadeli bir
perspektif sunuyor.

16 / 2006

kültürel yap›n›n birdenbire de¤iﬂmesini
bekleyemezsiniz.
Gunnar Forsgren Bu türden sorunlar tek
bir bölgeye özgü olarak konmamal›.
Örne¤in ‹talya’da da yaﬂanabiliyor. Buradaki
çal›ﬂanlar›m›z›n nas›l hareket etti¤idir
önemli olan. Tedarikçilerle, alt yüklenicilerle
iliﬂkilerinde nas›l davrand›klar›, neyi kabul
ettikleridir. Önemli olan, iﬂlerin masa alt›na
at›lmay›p raporlanmas›d›r.
Michael Kongstad Örne¤in, Brüksel’deki
kurumlarla iliﬂkiye geçti¤inizde bile
bilmeniz gereken, bir kurumdan di¤erine,
bir dönemden di¤erine farkl›l›k gösterse de,
neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez
oldu¤udur. Normlar›n d›ﬂ›na ç›k›p, mali
teﬂvik anlam›na gelecek bir ﬂeyler
öneremezsiniz.
Selim Oktar Baﬂka bir konuya geçmek
istiyorum; biraz önce raporlama meselesi
aç›ld›, Türkiye’deki muhasebe iﬂlemleri,
uluslararas› muhasebe sistemiyle uyumlu
hale geliyor. KOB‹’lerde ise hala kimi
sorunlar mevcut. Emre Bey’e dönüp sormak
istiyorum, örne¤in ‹ﬂ Bankas› kurumsal
yönetim anlam›nda ﬂirketleri
derecelendirirken bu anlamda nelere
bak›yor?
Emre ‹yibilir Önce yönetim raporu
istenir. Daha sonra denetçilerle birlikte içeri
gireriz ve gerçek foto¤raf› net olarak
çekeriz. E¤er arada büyük bir fark varsa, bu
hikayenin sonu anlam›na gelir. Çünkü ço¤u
olayda ﬂununla karlaﬂ›yoruz; ikinci bir
defterleri daha oluyor ve bu hiç de do¤ru
bir ﬂey de¤il. Kimi kay›tlar›n kayboldu¤u, el
yazmas›yla dolu ikinci bir defterle
karﬂ›laﬂabiliyoruz. ‹kinci defteri nas›l elde
etti¤imiz sorulabilir ama bize foto¤raf›n
tamam›n› veren yine onlar, zira de¤erlerini
mümkün oldu¤unca yüksek göstermeye
çal›ﬂ›yorlar. Biz de onlara, e¤er bunlar sizin
gerçek rakamlar›n›zsa ilk defterde toplay›n
diyoruz.
E¤er bir ﬂirket belli bir süre boyunca,
daha önce oldu¤undan daha iyi bir konuma
geçmiﬂse bunu herkes hemen duyacakt›r.
E¤er o ﬂirketin sahipleri de daha iyi bir
duruma gelmiﬂse, bu da hemen herkes
taraf›ndan duyulur. Kimi zaman ﬂirketler
taleplerle baﬂa ç›kamaz ve bu da ürünün
fiyat›n› yükseltir. Çok say›da Türk firmas›
bunu en az›ndan yapmay› istiyor. Örne¤in
ﬂu anda baz› ﬂirketleri halka arz için

GÜLDEN TÜRKTAN
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haz›rl›yoruz ve baz›lar› ba¤›ms›z bir yönetim
kurulu üzerinde duruyor. Hepsi sermaye
aray›ﬂ› içinde. Bak›n, Türkiye’de kaç aile
ﬂirketi, kaç kurumsal ﬂirket var. Türkiye
tarihi boyunca aile ﬂirketleri her zaman çok
fazla olmuﬂtur, çünkü sahibi genelde onu
o¤luna b›rakmak istiyor. Ona sadece kendisi
sahip olmak istiyor. Bu yüzden de varl›¤›n›
uzun bir süre devam ettiremiyor.
Ancak ﬂimdi, ﬂirketlerinin ömrünü kendi
ömürlerinden daha uzun tutmak isteyenlere
de rastl›yoruz ve bunlar kurumsal yönetimi
kavr›yorlar. ‹nsanlar art›k bunun fark›nda.
ﬁimdi görüyoruz ki, gelecek nesil de, çok
daha iyi e¤itimli. Uluslararas› ﬂirketlere
hizmet ederek nas›l para kazan›laca¤›n›
biliyorlar. Büyük kârlar veya zararlar›
sevmiyor, sabit ve düzenli bir geliri
oturtabilmek için çal›ﬂ›yorlar. Çok fazla
de¤il ama, sat›n alma ve devralma
anlaﬂmalar›nda biraz art›ﬂ görüyoruz. Buna
ra¤men büyüklükleri Türkiye ekonomisine
göre k›yasland›¤›nda çok küçük kal›yor,
yine de bir art›ﬂ yaﬂan›yor.
Selim Oktar Bugün, örne¤in ‹ngiltere’de
“Yar›n›n ﬁirketi”ni tart›ﬂan giriﬂimler
kuruluyor. Burada hep “sürdürülebilirlik”
konusu gündeme geliyor. Bizim de bu
program dahilindeki panellerimizden birinin
ad›, “sürdürülebilir bir çizgide kurumsal
yönetim” idi. Kurumsal yönetimi epey
konuﬂtuk, biraz da sürdürülebilirlikten söz
edelim. Asl›nda sürdürülebilirli¤i kelime
anlam› olarak biliyoruz ve kime sorsan›z bu
kelime hakk›nda size bir ﬂeyler
söyleyebilecektir. Fakat bunun ard›ndaki
gerçek motif nedir; s›rf ﬂirketin ve iﬂ
alan›n›n sürdürülebilirli¤i mi, toplumun
kalk›nmas›ndaki sürdürülebilirlik mi? Bunun
ard›ndaki gerçek nedir?
Gülden Türktan Sürdürülebilir iﬂ,
ﬂirketlerin, onu yöneten insanlardan daha
uzun yaﬂad›klar› bir ortam anlam›na gelir.
Yat›r›mc›lar›ndan da daha uzun yaﬂamalar›
söz konusudur. E¤er o kurumu gelecek için
iyi ellere teslim edebiliyorsan›z, bugün
ondan bir ﬂeyler çalmak yerine, gelecekte
onun üzerinden yeni kazançlar
sa¤layabilirsiniz. Bu çok önemli. Zira yanl›ﬂ
yönetim sonucu sürdürülebilirlik özelli¤ini
kaybedebilirsiniz.
Sürdürülebilirli¤in, onu etkileyen
paradan baﬂka boyutlar› da vard›r.
Ekonomide ve iﬂ dünyas›nda oldu¤u gibi,

sosyal ortam ve çevresel koﬂullarda da
sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› esast›r.
Toplumsal sürdürülebilirlik dedi¤imizde,
çal›ﬂanlar›n ﬂirkette kalmak istemeleri,
çevresel sürdürülebilirlik dedi¤imizde ise,
ﬂirketin üretimini gerçekleﬂtirirken çevreye
zarar vermemesi anlaﬂ›labilir.
Çevreyle ve paydaﬂlar›n›zla - yani
çal›ﬂanlar›n›zla, yat›r›mc›lar›n›zla,
tedarikçilerinizle ve tabii ki çok önemli,
müﬂterilerinizle- bir denge içinde hareket
etmeniz de sürdürülebilirli¤in içindedir.
Çevreyi kirletmedi¤inizi ve toplumsal
ortama katk› sa¤lad›¤›n›z› onlara
gösterebilmelisiniz. Bu yüzden de iyi
haz›rlanm›ﬂ programlar›n ve buradaki gibi
giriﬂimlerin çok önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Zira, ülkemizde ve faaliyet
gösterdi¤imiz bütün ülkelerde, toplumsal
ortam›n mümkün oldu¤unca etik hareket
etmesini isteriz. Bu daha da yaymam›z
gereken bir toplumsal mecburiyettir.
Gunnar Forsgren Burada farkl› bir
perspektif de geliﬂtirilebilece¤ini
düﬂünüyorum. Evet sürdürülebilirli¤in
giderek daha önemli bir konu haline
geldi¤ini ben de düﬂünüyorum. Daha fazla
dikkat çekiyor. Finansal aç›dan bak›ld›¤›nda,
ﬂirketler, k›sa vadeye, k›sa vadede elde
edecekleri getirilere daha fazla meylederler.
Çeyrek dönemlik ölçütler böyledir. Ancak
bir noktada uzun vadeye bakars›n›z ve k›sa
vadede finansal getiriler ad›na
yapt›klar›n›z›n uzun vadeli f›rsatlar aç›s›ndan
sizi zarara u¤ratmayaca¤›ndan emin olman›z
gerekir. ‹ﬂte sürdürülebilirlik, burada önem
kazan›yor ve bizler de üzerine bu kadar çok
odaklanmaya baﬂl›yoruz.
Selim Oktar Sadece ﬂirketler olarak de¤il,
sizler de onlar içinde çal›ﬂan bireyler ve
profesyoneller olarak bakt›¤›n›zda neler
söyleyeceksiniz?
Gunnar Forsgren Bence bu da do¤ru ve
önemli bir nokta. Konuyu böyle bir
ba¤lama yerleﬂtirip düﬂünmek de çok
önemli, çocuklar›m›z› da bu kavramlar
çerçevesinde yetiﬂtirip e¤itiyoruz. Bu da
yerel de¤il de global düﬂünebilmemizin bir
parças›.
Michael Kongstad Bence burada
sürdürülebilirli¤in, neden bir sorumluluk
haline geldi¤i, neden iﬂ hayat›nda bu kadar
önemli bir mesele haline geldi¤i de
sorgulanmal›. 20, 30 y›l öncesine
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bakt›¤›m›zda bu konunun temelde
devletlerin iﬂi oldu¤unu görüyoruz. Bugün
ise dünya ekonomisine bakt›¤›m›zda,
dünyan›n en büyük 400 ﬂirketinin yeni
sorumluluklar üstlendi¤ini ve sürdürülebilir
kalk›nmay› desteklemek ad›na bütçelerinde
düzenleme yapt›klar›n› görüyoruz. Bu
ﬂirketlerin bir bölümü devletlerle eﬂ
düzeyde bir güce sahipler ve bunu
sorumluluklar›na yans›t›yorlar. Sonuçta da,
be¤enilen, iyi birer kurumsal yurttaﬂ olmak
yönünde çaba harc›yorlar.
Gülden Türktan Gelecekteki de¤erin
bugünkü mevcut durumuna bakabilmek de
burada çok önemli. Bankac›lar›n sevdi¤i bir
terminolojidir bu, “net bugünkü de¤er” diye
bakarlar. Diyelim ki ben bir ﬂirketin
sahibiyim ve ﬂirketimin kasas›ndan
çal›yorum, nakit ç›kar›yorum bir ﬂekilde.
Bu, gelecekte yine bana zarar verir, çünkü
sahibi oldu¤um varl›¤›n gelecekteki de¤eri
düﬂecektir, sermayeye getirisi azalacakt›r.
Selim Oktar Bu noktada aram›zdaki
bankac›ya dönüp sormak istiyorum,
Türkiye’deki riskler bilindi¤inde, bu fiyatlar›
ne derece düﬂürüyor?
Emre ‹yibilir Yan›tlamas› zor türden bir
soru, zira Türkiye’nin daha riskli
oldu¤undan söz ediyorsunuz, ‹stanbul
Borsas›’nda iﬂlem görseniz de görmeseniz
de burada bu kültürün birer parças›s›n›z ve
borsaya bakt›¤›n›zda çok kazand›¤›n›,
kazançlar›n yüksek oldu¤unu görüyorsunuz.
ﬁirketlerin de¤eri çok yüksek, bu aç›kça
görülüyor. Yani ﬂirketlerin de¤erlerine
bakarsan›z Türkiye’nin riski, örne¤in
Rusya’dan ve hatta kimi Avrupa
ülkelerinden daha az diyebilirsiniz.
Di¤er taraftan, baﬂka iﬂlemlere, özel
tahvillerin el de¤iﬂtirmesine vesaire
bakarsan›z durum farkl›. Baz›
göstergelerden hareketle söylersek,
Türkiye’de Avrupa’daki büyümenizin üç
kat›na ulaﬂman›z laz›m. Sonuçta beﬂ y›lda
bir büyük krizler yaﬂayan bir ülkede
oldu¤unuzu biliyorsunuz. Ekonomide
olanlar› ﬂirketlere indirgeyerek
bakabilirsiniz. Büyük ﬂirketlerin defterlerine
bakarak kendi iﬂinizi düﬂünebilirsiniz ama
sonuçta Türkiye ekonomisine tak›l›rs›n›z,
ona bir anlamda ba¤›ml›s›n›z. Ekonomi
aﬂa¤› do¤ru giderken ço¤u ﬂirket hayatta
kalma anlam›nda sorunlar yaﬂayacakt›r.
Belki bu konularda biraz karamsar

görünebilirim ama küçük ﬂirketler için
niteliklerini yukar› do¤ru çekmek oldukça
maliyetli bir ﬂey. Görebildi¤im tek çözüm ﬂu
ki, baz› baﬂar› öyküleri yaratmak
zorunday›z. ‹nsanlara, iﬂlerini do¤ru bir
biçimde yapt›klar›nda rakiplerinin önüne
geçeceklerini göstermek durumunday›z.
Eskiden insanlar sadece önlerindeki tek
bir y›la bak›yordu. ﬁimdi bu yeterli
olmuyor, rekabet artt› ve iki y›l ilerisine
bakmak zorunda kal›yorlar. Hesaba
kat›lmas› gereken zaman giderek uzuyor ve
Türkiye’ye sizin gibi ﬂirketler daha çok
geldikçe, sizin talep etti¤iniz türden iﬂler
yap›lmaya baﬂlad›kça, siz onlar›n ürünlerini
al›p di¤erlerini b›rak›nca, bu bir itici güç
haline geliyor ve di¤erleri de beﬂ y›ldan

‹S‹
“GÜVEN ETK
R”
UYANDIRIYO
Selim Oktar Bitirmek üzereyiz ama son bir
sözü de ev sahibimiz Capital Dergisi’nden Rauf
Ateş’e vermek istiyorum. Capital Dergisi
bildiğiniz gibi Doğan Medya Grubu bünyesinde
ve bu grup bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk
olarak “Etik Kuralları”nı yazılı hale getirerek
kurumsal yönetim anlamında bir adım attı. Bu
kurallar altında çalışmanın hayatlarını nasıl
değiştirdiğini sormak istiyorum kendisine.
M. Rauf Ateş Bu esasen gazeteleri daha
fazla etkileyen bir şey, tabii biz dergi tarafında
çalışıyoruz. Ne gibi kriterler getirildi diye
baktığımızda; örneğin haber kaynağının
doğruluğu, örneğin ekonomi basınında çalışan
gazetecilerin finansal yatırımlarıyla ilgili
birtakım geniş kapsamlı kriterlerin getirilmesi
söz konusu. Peki, ondan sonra ne oldu;
insanlar yazarken, haber toplarken ve
şirketlerle ilişki kurarken daha dikkatli oldular.
Mesela hiçbir ekonomi gazetecisi hisse senedi
yatırımı yapmıyor.
Haber tekzipleri önem kazandı. Eğer
gazetecilik yapıyorsanız haberlerin doğruluğu,
yalan haber yazmama, insanları inciten, küçük
düşüren şeyleri yazmama gibi birtakım kurallar
var. Bunları biliyorsunuz ama bunların etkisi
kağıtta yazıldığından daha fazla. En azından
insanlara, okuyucuya, şirketlere bir güven
veriyor. “Burada bir yayın grubunun etik
kuralları var” diyorlar. Dolayısıyla ilanları
verirken, okurken, doğru haberler vardır diye
düşünüyorlar. Gözle görülür etkisinden ziyade
bir güven etkisi uyandırdığı söylenebilir.
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uzun bir süre hayatta nas›l kalabilirim diye
çal›ﬂmaya baﬂl›yor. Yüz y›l önceki, büyük
babalar›ndan kalma kültürle devam
edemeyeceklerini görüyorlar.
Jan Kemvall ﬁimdi TeliaSonera, ABB,
Ericsson gibi ﬂirketlere bakt›¤›m›zda, bizler
uluslararas› ﬂirketleriz. Elbette ‹sveç’te olup
bitenle, ‹sveç ekonomisiyle bir ba¤›m›z var.
Ama ‹sveç aﬂa¤›ya do¤ru gitse bile, hayatta
kalacak ﬂirketler bunlar. Bizler çal›ﬂt›¤›m›z
bütün ülkelerde sürdürülebilirli¤in peﬂinde
ve aray›ﬂ›nday›z, bunun için de en iyisini
yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
ﬁimdi Türk perspektifinden, Türkiye’nin
gelece¤i diye bakt›¤›n›zda, bunu
TeliaSonera, ABB ya da Ericsson diye de¤il,
kendi KOB‹’leri diye düﬂünmesi laz›m.
Türkiye’ye ba¤l› olanlar onlar.
Sürdürülebilirlik ad›na uzun vadeli
düﬂünmesi gerekenler de onlar olmal›.
Sadece çocuklar›m›z› de¤il torunlar›m›z› da
düﬂünmeliyiz, öyle de¤il mi?
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Selim Oktar Bu noktada biraz da
ö¤renmek öne ç›k›yor. Örne¤in, Türkiyeli
KOB‹’ler, kendi hayat sürelerinin de ciddi
bir geliﬂme gösterece¤ini ö¤renmeliler.
Örne¤in, sizlerden, iﬂte TeliaSonera’n›n
oluﬂumundan, iki ayr› ﬂirketin birleﬂerek
bunu oluﬂturmas›ndan vb. ö¤renerek devam
etmeliler.
Michael Kongstad Önce Sonera vard›,
sonra Telia ile birleﬂerek TeliaSonera oldu.
Her ikisi de önceden çok büyük ﬂirketler
de¤illerdi, Sonera devlet kontrolünde bir
kuruluﬂtu. Tabii henüz GSM
operasyonlar›n›n çok büyük olmad›¤› bir
dönemden söz ediyoruz. Sonradan
birleﬂmeyle birlikte, h›zl› bir geliﬂme
gösterdi ve gerçek bir baﬂar› öyküsüne
dönüﬂtü. Elbette daha detayl› anlat›lmas›
gereken, ö¤renilecek ﬂeylerle dolu
deneyimler bunlar. Ve elbette Türkiye’nin
de çok iyi örnekler ç›kard›¤›n› buna
eklemek gerekiyor.
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ra M. Millstein taraf›ndan geliﬂtirilen ve
yayg›n kabul gören tan›m›yla kurumsal
yönetim; bir ﬂirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek ﬂekilde, mali kaynaklar› ve insan kaynaklar›n› kendine çekmesini, verimli çal›ﬂmas›n› ve
bu sayede de hissedarlar› için uzun dönemde
ekonomik kazanç yaratarak istikrar sa¤lamas›n› mümkün k›lan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamalar› bileﬂimidir.

KURUMSAL YÖNET‹M:
DÜNYADA VE
TÜRK‹YE’DE NEREDE?
ﬁirketlerdeki yönetim aksakl›klar›n› ve denetim eksikliklerini gündeme getiren Enron,
Worldcom ve Parmalat gibi dev ﬂirketlerin bat›ﬂ›, kurumsal yönetimin en önemli dört ilkesi
olan ﬂeffafl›k, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik konular›n› ön plana ç›kard›. Karar alma süreçlerinde ve hesaplar›nda ﬂeffaf olan,
yönetenlerin yönetilen ya da ç›kar› etkilenen
konumundakilere adil yaklaﬂt›¤›, yönetenlerin
görev ve yükümlülüklerinin belli oldu¤u, bu
görev ve yükümlülükler yerine getirilmedi¤i
oranda yönetenlerden hesap sorulabildi¤i ﬂirketlere olan ilgi gün geçtikçe artmaktad›r.
Avrupa Birli¤i’ne üyelik süreci ile birlikte
bir yönetim modernizasyonu yaﬂan›rken, kurumsal yönetim uygulamalar›n›n hayata geçirilmesi; sermayenin do¤ru kullan›m› ve yabanc› sermayenin cezbedilmesi için hayati bir konu olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Türkiye’deki

kurumlar›n büyük ço¤unlu¤unun aile ﬂirketleri yap›s›nda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde sürdürülebilir büyüme aç›s›ndan konunun önemi daha da art›yor. Yap›lan araﬂt›rmalar, yabanc›
sermayenin yat›r›m karar› al›rken kurumsal
yönetimin iyi uyguland›¤› kuruluﬂlara öncelik
verdi¤ini ve birçok durumda ﬂart olarak arad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Yasal düzenlemelerin, uygulamalara cevap verecek ve kurumsal
yönetime tüm aç›lar›yla olanak tan›yacak çerçeveyi çizmesi gereklidir. Ancak tüm bu düzenlemelerin Türkiye’de ve Türk ﬂirketlerine
yans›mas› için ﬂart olan husus, ﬂirketlerin gönüllü ve bilinçli uygulamalar›d›r.
Türkiye’de TKYD’nin misyonu
Biz TKYD olarak bu bilinçlendirme görevini üstlenmiﬂ durumday›z. 1999 y›l›nda TÜS‹AD taraf›ndan bir komite olarak baﬂlat›lan çal›ﬂmalar sonucunda ülkemize özgü “En iyi uygulama kodu” haz›rlanm›ﬂt›r. Aralar›nda bu
komitede görev yapan kiﬂilerin de bulundu¤u,
8 kurucu üye ile Türkiye Kurumsal Yönetim
Derne¤i’nin temelleri at›lm›ﬂt›r.
Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda süregelen iﬂbirliklerimiz neticesinde Bilgi Üniversitesi ile Yönetim Kurulu Üyeli¤i ‹htisas Program› haz›rlanm›ﬂ ve Washington’da yerleﬂik Center for International Private Enterprise (CIPE) kuruluﬂu
iﬂbirli¤inde bu program 2006 y›l›nda Anadolu’nun 8 iline taﬂ›nm›ﬂt›r. Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma Program› (UNDP) ile ortak bir proje haz›rlanarak ‹stanbul ofisi hizmete sokulmuﬂtur. Say›lar› 300’e yaklaﬂan üyelerimiz ile
amac›m›z, kurumsal yönetim ilkelerinin en iyi
uygulamalar›yla tan›nmas› ve hayata geçirilmesidir.
OECD’nin 1999 y›l›nda yay›nlay›p 2004 y›l›nda revize etti¤i Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de bu
konudaki düzenlemelere rehberlik etmiﬂtir.

ﬁirketlerin hissedarlar›na ve di¤er menfaat
sahiplerine en yüksek yarar sa¤layacak biçimde
yönetilmeleri sanat›n› konu edinen ve bizim de
Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i (TKYD) olarak
tan›t›m›na ve Türkiye’deki geliﬂimine önderlik
etmeye çal›ﬂt›¤›m›z “Corporate Governance” ya da
“Kurumsal Yönetim”, son y›llarda en çok tart›ﬂ›lan
kavramlardan biri oldu.
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Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 2003 y›l›nda yay›nlay›p 2005 y›l›nda revize etti¤i Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’nin uygulamas› gönüllü olmakla birlikte, hisse senetleri borsada iﬂlem
gören ﬂirketler ilkelere uyum beyanlar›na y›ll›k raporlar›nda yer vermek zorundad›r.
OECD’nin yeni ilkeleri
Geçen y›l sonlar›nda “Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüslerinde Kurumsal Yönetim” kodunu yay›nlayan OECD bu y›l›n ilk aylar›nda ise “Halka Aç›k Olmayan ﬁirketlerde Kurumsal Yönetim” kodunu aç›klad›.
Aral›k 2003’te yay›nlanan SPK’n›n derecelendirme tebli¤inin ard›ndan, ‹MKB bünyesinde Kurumsal Yönetim Endeksi oluﬂturularak,
kurallar› belirlendi. Endekse dahil olmak için
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunun en az 6 olmas› gerekiyor. Endekse dahil olacak ﬂirketler için ise kotta kalma ve kay›tta kalma ücretlerinde yüzde 50 indirim olana¤› sa¤lan›yor. Ancak, kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi faaliyeti henüz
yayg›nlaﬂmazken, ‹MKB Kurumsal Yönetim
Endeksi, dahil edilebilecek yeterli say›da ﬂirketin bulunmamas› nedeniyle henüz yürürlü¤e girmedi.
Kas›m 2005’te yürürlü¤e giren Bankac›l›k
Kanunu ile kurumsal yönetim kavram› sermaye piyasas› mevzuat› d›ﬂ›nda bankac›l›k mevzuat›nda da yerini ald›. Kanunun Kurumsal
Yönetim baﬂl›kl› bölümünde Yönetim Kurulu,
Denetim Komitesi ve genel anlamda iç kontrole yönelik hükümler bulunuyor. Kredi Kuruluﬂlar› Yasas›, yeni Türk Ticaret Kanunu
(TTK) tasar›s›, haz›rlanmakta olan yeni Sermaye Piyasalar› Kanunu kurumsal yönetim ilkeleri uygulamalar›n› ﬂirketlerimizin önüne baz›
yönleriyle mecburi olarak getirmektedir.
Elektronik oy kullan›m› getirilmesi, oy
hakk›n›n 1 hisse 1 oy sistemine göre düzenlenmesi, az›nl›k hissedarlara yeni haklar getirilmesi, ﬂeffafl›k kapsam›nda ﬂirketlere web sitesi oluﬂturma zorunlulu¤u, muhasebe standartlar›nda uluslararas› finansal raporlama
standartlar›n›n uygulanmas›, d›ﬂ denetçi olarak ba¤›ms›z denetim ﬂirketi zorunlulu¤u, yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmas› zorunlulu¤unun kald›r›lmas›, risk komitesi oluﬂturulmas›, yönetici sorumluluk sigortas› gibi
olumlu kurumsal yönetim unsurlar› içeren
TTK Tasar›s›, halen yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde aranacak nitelikler konusunda kayda de¤er bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bankalar Kanunu veya çeﬂitli Sermaye Piyasas›
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düzenlemelerinde oldu¤u gibi yönetim kurulu
üyelerinde belirli birtak›m niteliklerin aranmas›, yönetim kurulu üyelerinin ‘ehil’ kiﬂilerden
oluﬂmas›na olanak sa¤layacak ve kurumsal
yönetim anlam›nda bir geliﬂmeye destek olabilecektir.
Ticaret Kanunu neler getiriyor?
Öte yandan, TTK Tasar›s› Madde 390 uyar›nca yönetim kurulu kararlar›n›n tüm üyelerin
onay›na sunulmas› düzenlenmedi¤inden, baz›
üyelerin haberi olmaks›z›n yönetim kurulu karar› al›nabilmesi imkan› do¤maktad›r ki, bu
hesap verebilirlik ilkesi uygulamas› bak›m›ndan olumsuz bir durumdur.
TTK Tasar›s› ile yürürlükteki TTK’ya göre
kurumsal yönetim anlam›nda geliﬂmeler oldu¤u aç›kt›r; tasar›, hiç olmazsa kurumsal yönetim uygulamalar›na engel teﬂkil edecek hükümler ihtiva etmemektedir. Ancak, yukar›da
belirtilenler gibi eksiklikler, düzenlemeler ne
kadar ayr›nt›l› düﬂünülürse düﬂünülsün meydana gelebildi¤inden ve her yeni ihtiyaca yönelik yeni bir düzenleme yapman›n imkans›z
olmas›ndan, amaca ulaﬂmada kurumsal yönetimi uygulayacak ﬂirketlere de çok önemli görev düﬂmektedir.
Dünyada da kurumsal yönetim kodlar› ve
uygulamalar›na her gün bir yenisinin eklendi¤ini görüyoruz. ABD’de Sarbanes-Oxley
(SOX) Kanunu’nun 2002’de yürürlü¤e girmesiyle, büyük ﬂirket skandallar›n›n ard›ndan yat›r›mc› güveninin tekrar kurulmas›na yönelik
olarak ABD sermaye piyasas› düzenleyici kurumu Securities and Exchange Commission

(SEC) birçok yeni kural getirdi. New York
Borsas› ve Nasdaq taraf›ndan, SOX’in denetçilerin tutulmas› ve ücretlendirmesinin onaylanmas› ve mali konulara dair ﬂikayetler konusunda “bilgi s›zd›rma” prosedürlerinin oluﬂturulmas›ndan sorumlu olan tam ba¤›ms›z bir
denetim komitesi ﬂart›na uymayan ﬂirketlerin
menkul k›ymetlerinin borsaya kote edilmesi
yasakland›.
SOX’in özellikle ﬂirketlerin
iç kontrollerinin raporlamas›n›
içeren ve getirdi¤i ek mali yük
nedeniyle eleﬂtirilen Section
404 uygulamas› kamuoyunda
tart›ﬂ›l›yor. Eleﬂtiriler sürerken,
SEC Uluslararas› ‹liﬂkiler Dairesi Direktörü Ethiopis Tafara, International Financial Law Review dergisine SOX’i savunan
geniﬂ bir makale yazd›. Tafara, SOX’in beklenenden daha baﬂar›l› oldu¤unu belirtirken,
ABD ﬂirketlerinde yat›r›mc› güveninin yeniden
kurulmas› hedefine ulaﬂman›n yan› s›ra tüm
dünyada düzenleyiciler için bir model oluﬂturdu¤una iﬂaret etti.
AB’deki yeni düzenlemeler
Avrupa sermaye piyasalar›n›n devam eden
entegrasyonu, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinde
h›zl› geliﬂim, AB’nin yeni üyelerle geniﬂlemesi
ve yaﬂanan son mali skandallar›n yaratt›¤› tahribata ba¤l› olarak Avrupa Komisyonu’nun
May›s 2003’te aç›klad›¤› “ﬁirketler Kanunu Modernizasyonu ve Avrupa Birli¤i’nde Kurumsal
Yönetimin Geliﬂtirilmesi için Aksiyon Plan›”,
AB’de ortak bir kurumsal yönetim yaklaﬂ›m›

oluﬂmas›n› hedefliyor. Plan›n ana amaçlar›n›,
hissedar haklar›n›n güçlendirilmesi, alacakl›lar
ve çal›ﬂanlar için koruman›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas› ve iﬂ hayat›nda etkinlik ve rekabetin art›r›lmas› oluﬂturuyor. Komisyon, plana yönelik iki
kamuoyu konsültasyonu gerçekleﬂtirdi. Son
konsültasyon sonuçlar›na göre, AB üyesi olan
ve olmayan ülkelerden yüzlerce kat›l›mc› genel olarak daha iyi düzenleyici
kurallar›n uygulanmas›na destek verdi. Baz› konular›n AB
düzeyinde uygulanmas› konusunda farkl› görüﬂler al›nd›.
AB ülkeleri mevzuatlar›n›
yeni direktiflere uygun hale
getirirken, Asya’da da özellikle
yat›r›mc›lar›n korunmas› kapsam›nda, düzenleyiciler ve borsalar taraf›ndan kamuyu ayd›nlatman›n iyileﬂtirilmesine yönelik yeni kurallar
uygulamaya giriyor. Örne¤in, Singapur, Malezya, Endonezya ve Tayland’da, ﬂirketlerin
y›ll›k mali sonuçlar›n› mali y›l sonunu takiben
iki ay içinde aç›klanmas› istendi. Çeyrek dönem raporlamas› art›k birçok piyasada zorunlu bulunuyor. Tayvan ve Filipinler d›ﬂ›nda tüm
piyasalarda, ﬂirketlerde yüzde 5 ve üzerinde
hisseye sahip olanlar kamuya aç›klan›yor.
Tokyo Borsas›, kamuya aç›klama standartlar›n›n geliﬂtirilmesi hedefiyle kotasyon sistemini
revize etme karar› ald› ve halen bu konuda ilgili çevrelerle konsültasyonlar›n› sürdürüyor.
OECD ‹lkeleri’nin giriﬂ bölümünde de belirtildi¤i gibi “one size does not fit all” ya da
“tek tip k›yafet her bedene uymaz” prensibi
kurumsal yönetim düzenlemelerinin özünü
oluﬂturmaktad›r. Farkl› pazarlarda farkl› uygulama ve örnekleri ile de¤iﬂik modeller ortaya
ç›karan Kurumsal Yönetim kavram› ülkemizde de kendine ait bir modele do¤ru gidiyor.
Aile ﬂirketi yap›s›n›n büyük ölçüde hakim oldu¤u Türkiye’de ilkeler baﬂta halka aç›k ﬂirketler taraf›ndan uygulamaya al›narak kendi
yönetim tarz›m›z ve hissedar taleplerimiz do¤rultusunda ﬂekilleniyor. Gelinen nokta itibar›
ile oluﬂan bilincin bu evreden sonra uygulamalar› daha büyük bir h›zla hayata geçirece¤ini ve yak›n gelecekte daha fazla baﬂar› örne¤i
ile bizleri tan›ﬂt›raca¤›n› düﬂünmekteyiz.
Gelece¤in iyi yönetilen ﬂirketlerinin, disiplinli bir planlama yaklaﬂ›m›yla müﬂteri, rakipler ve di¤er paydaﬂlar›n›n ihtiyaçlar›n› anlayan
ve kurumsal sorumluluklar›n› kavram›ﬂ bir
çerçevede, yani k›sacas› kurumsal yönetim ilkelerine uygun çal›ﬂacaklar› beklenmektedir.
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TÜRK‹YE’DE KURUMSAL YÖNET‹M‹N
DÜNÜ-BUGÜNÜ-YARINI

C

apital’in editörleri bir panelin
ard›ndan benden kurumsal
yönetim ile ilgili bir yaz› yazmam›
rica edince düﬂündüm...… Kavram
ve uygulamalar›n (“Yönetim mi, yönetiﬂim
mi?” gibi tart›ﬂmalar da dahil) ülkemizde
ortaya ç›k›p dillere yay›lmas› neredeyse bir
10 y›l› geçmiﬂti. Bu arada kendisini ba¤›ms›z
olarak konunun geliﬂmesine adayan Türkiye
Kurumsal Yönetim Derne¤i 300 üyeye
yaklaﬂm›ﬂ, TÜS‹AD, Bilgi, Koç, Sabanc›
üniversiteleri de dahil bir dizi kurum birçok
seminer, panel yapm›ﬂ; Türkiye’nin lider
yay›nlar›, gazeteci ve yazarlar birçok katk›da
bulunmuﬂtu.
Art›k Gaziantep’e Trabzon’a, Denizli’ye,
Mersin’e konferans vermeye gitti¤imizde iﬂ
liderleri ve ilgililer konuyla ilgili bilinçli
sorular sormaktayd›lar. OECD, BM (UNDP),

CIPE (Center for International Private
Enterprise), AB gibi uluslararas› örgütler
ülkemizde konunun gündemde kalmas›n›
desteklemek için hem mali hem de
düﬂünsel katk›larda bulunmaktayd›lar.
Peki, gerçek bilanço neydi? Kurumsal
yönetim uygulamalar›nda Türkiye
neredeydi? Bu denli konuﬂulan, toplumsal
bilince yerleﬂen, düﬂünen herkesin bir görüﬂ
oluﬂturmaya baﬂlad›¤› bu konuda,
uygulamalarda ne kadar “arpa boyu” yol
alm›ﬂt›k? Bir anda ünlü tarihçi / düﬂünür
Bernard Lewis’in Osmanl›-Türk- ‹slam
Ortado¤u’sunu eleﬂtirel bir yaklaﬂ›mla
irdeleyen eseri “Nerede Yanl›ﬂ Yap›ld›Bat›n›n Etkisi ve Do¤unun Cevab›” isimli
eserinin son cümlelerine gözüm tak›ld›:
“19. ve 20. yüzy›lda Bat›’n›n
Müslümanlar üzerindeki hem kurumsal hem

Kurumsal yönetim ve
kurumsallaﬂma, ana ilkeleri olan
adillik, ﬂeffafl›k, hesap vericilik ve
performans olgusu ve irdelemesi ile
yaln›z ekonomik hayat›n de¤il beﬂeri
yaﬂam›n da her alan›nda sürekli bir
k›lavuz. Art›k kurumsallaﬂma
yaln›zca ﬂirketlerin, hükümetlerin,
meclislerin, devlet dairelerinin, spor
kulüplerinin, politik partilerin, medya
organlar›n›n, daha iyi performans ve
hissedarlar›na ya da paydaﬂlar›na
karﬂ› daha büyük sorumluluk ve
ﬂeffafl›kla yönetilmesi anlam›na
gelmiyor. Bu paydaﬂlar›n cesurca
yönetenlere sorular sorup, daha
tatminkar ve bilimsel cevaplar
isteme arzu ve hakk›n› da içeriyor.
Bu hakka sahip ç›kmak için ise
mücadele gerekiyor.
26 / 2006

de kiﬂisel yaﬂamlardaki üstünlü¤ü ve
hakimli¤i çok aç›kça görülmekteydi.“
Bir zamanlar›n bu zengin, güçlü
medeniyetleri, Bat›y› umutsuzca takip ve
taklit eden bir role bürünmüﬂlerdi. Uzak
Do¤u dahi onlar› çok gerilerden gelip hem
düﬂünsel, hem de teknik, ekonomik ve
e¤itimsel alanlarda geçmiﬂti. Lewis, ‹slam
dünyas›n›n baﬂ›na gelen bu felakete verdi¤i
iki temel cevab›n› uzun analizlerden sonra
modelleﬂtiriyordu:
Birisi gerçek ya da hayal edilen geçmiﬂe
özlem duyup ulaﬂmak için savaﬂan ‹ran
Devrimi, di¤eri ise modern Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Kemal Atatürk’ün
en iyi temsil etti¤i “laik demokrasi” modeli.…
Lewis’e göre Bat›’n›n kurumsall›¤›nda
e¤itilmiﬂ olan bir gözlemci için sorun
kesinlikle “gerçek özgürlü¤ün olmamas›nda”
aranmal›yd›:
3 Akl›n her türlü s›n›rlama, tehdit ve
aﬂ›lamalardan uzak, özgürce sorgulama ve
ifade etme özgürlü¤ü,
3 Ekonominin yozlaﬂm›ﬂ ve sürekli kötü
yönetimden özgürlü¤ü,
3 Kad›nlar›n erkekler taraf›ndan bask›

alt›nda tutulmaktan özgürlü¤ü ve
3 Bireylerin tiranlardan özgürlü¤ü.
‹ﬂte gerçek geliﬂme, ilerleme ve hem
bireysel hem de toplumsal refah ve
mutlulu¤a ulaﬂman›n anahtar› burada.
Kurumsal yönetim ve kurumsallaﬂma,
ana ilkeleri olan adillik, ﬂeffafl›k, hesap
vericilik ve performans olgusu ve irdelemesi
ile yaln›z ekonomik hayat›n de¤il beﬂeri
yaﬂam›n da her alan›nda sürekli bir k›lavuz.
Art›k kurumsallaﬂma yaln›zca ﬂirketlerin,
hükümetlerin, meclislerin, devlet
dairelerinin, spor kulüplerinin, politik
partilerin, medya organlar›n›n, partilerin
daha iyi performans ve hissedarlar›na ya da
paydaﬂlar›na karﬂ› daha büyük sorumluluk
ve ﬂeffafl›kla yönetilmesi de¤il, bu
paydaﬂlar›n yönetenlere cesurca sorular
sorup, daha tatminkar ve bilimsel cevaplar
isteme arzu ve hakk›n› da içermekte. Bu
hakka sahip ç›kmak için mücadele
gerekmekte.
Benim kendi uzmanl›k alan›m olan aile
ﬂirketlerinde ‹stanbul’dan Gaziantep’e
kurumlar bireylerini daha kat›l›mc›
yapabilmek, genç nesillerini daha etkin söz
sahibi k›lmak için u¤raﬂ vermekteler. Geçen
10 y›ld›r geriye dönüp bak›nca bu iﬂin hiç
de kolay olmad›¤›n› ve ancak bir avuç
vizyoner insan›n -iﬂ lideri, düﬂünür,
gazeteci, yazar ve uygulamac›n›n- yaln›z
liderli¤ini görmekteyim. Kurumsal yönetim
ne yaz›k ki henüz “do¤al yeterlik”,
benimsenmiﬂ bir tutku haline gelemedi.
Yönetim kurullar›m›z›n ve yönetici
organlar›n ço¤unda eski al›ﬂkanl›klar hala
sürmekte. Evet, belki de bir düﬂünürün
dedi¤i gibi baz› ﬂeyler yaln›zca do¤al
süreçle de¤iﬂecek: ﬁimdiki yönetim
kuﬂaklar› yerlerini “tabiat kanunlar› gere¤i”
gelecek kuﬂaklara b›rak›nca. Burada büyük
umut görmekteyim. Son 5 y›ld›r çal›ﬂm›ﬂ
oldu¤um 60’› aﬂk›n aile ﬂirketine
bakt›¤›mda, yüzde 80’inde genç kuﬂaklar›n
mücadelesi, inanc› ve inad› sayesinde pozitif
de¤iﬂimlerin baﬂlam›ﬂ oldu¤unu yaﬂay›p
gözlemledim.
Umudum, bireyler ve kurumlar
yarat›lmakta olan iyi örnekleri paylaﬂt›kça,
baﬂar›l› olan kurumlar›m›z nesilden nesile
geçip büyüdükçe, kurumsal yönetimin
gerçek anlamda topluma mal olmaya
baﬂlayaca¤›. O zamana dek konuya gönül
veren hepimize çok iﬂ düﬂmekte.
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‹MKB-30’UN KURUMSAL

K

urumsal yönetimi, ﬂirketlerin varl›¤›n›, performans›n› ve yönünü
belirleyen baﬂl›ca taraflar aras›ndaki iliﬂkiler bütünü olarak tan›mlanmak mümkün. Burada taraflar, dar anlam›yla hissedarlar, yönetim kurulu ve ﬂirket
yönetiminden oluﬂuyor. Daha geniﬂ anlam›yla, müﬂteriler, tedarikçiler, çal›ﬂanlar gibi ﬂirketle menfaat iliﬂkisi olan di¤er taraflar da
buna dahildir.
Kurumsal yönetim, son y›llarda, bu taraflar›n görev ve yetkilerini, kurallar içerisinde
ancak kötü niyetle kullanmalar›ndan kaynaklanan ve “ﬂirket skandallar›” olarak an›lan
olaylar›n ortaya ç›kmas›yla s›kça gündeme
gelmeye baﬂlad›.
27 A¤ustos 2003 tarihinde, Richard Grasso’nun ald›¤› y›ll›k primin 140 milyon ABD
Dolar› oldu¤u aç›kland›¤›nda, birçok kesimden eleﬂtiriler geldi ve efsanevi CEO Grasso,
17 Eylül 2003 tarihinde istifa etmek zorunda
kald›. ‹stifaya yol açan geliﬂmelerden biri de
baz› büyük fonlar›n ald›¤› tav›rd›. Örne¤in,
ABD’nin büyük fonlar›ndan California Ö¤retmenler Emeklilik Fonu, Grasso istifa etmedi¤i takdirde New York Borsas›’ndaki yat›r›mlar›n› çekece¤ini aç›klad›. Benzer ﬂekilde,
dünyan›n en büyük ﬂirketlerinden Boeing’in
ünlü ve etkin CEO’su Phil Condit’in istifaya
zorlanmas› da baﬂka bir kurumsal yönetim
sorunu nedeniyle oldu.
Gerek Grasso gerekse Condit herhangi
bir suç iﬂlemiﬂ de¤illerdi, hatta mali sonuçlar
aç›s›ndan çok da baﬂar›l› bulunuyorlard›. An-
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cak, yapt›klar› baz› iﬂlemler nedeniyle, ﬂirketlerinin yat›r›mc›lar nezdindeki itibar›n› düﬂürdüler ve istifa etmek zorunda kald›lar.
Benzer skandallar›n s›kça yaﬂanmas›yla,
baz› kurumsal yat›r›mc›lar güç kazanarak bir
çeﬂit “hissedarlar hareketi” (shareholder activism) baﬂlatt›, uluslararas› kuruluﬂlar ve yerel
düzenleyici otoriteler bu konuda düzenlemeler yapmaya baﬂlad›. OECD taraf›ndan 1999
y›l›nda yay›nlanan tavsiye niteli¤indeki “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” baﬂta ça¤daﬂ ekonomiler olmak üzere k›sa zamanda benimsendi
ve bu ülkelerin mevzuatlar›nda yer bulmaya
baﬂlad›.
Türkiye’de kurumsal yönetim
Ülkemizde, Sermaye Piyasas› Kurulu, bu
konuda ilk düzenlemeyi, Kurumsal Yönetim
‹lkeleri (KY‹)’ni yay›nlayarak, Temmuz 2003
tarihinde yapt›. ﬁubat 2005 tarihinde gözden
geçirilen ilkeler bugün itibariyle halka aç›k
ﬂirketler için “uygula, uygulam›yorsan aç›kla”
prensibi çerçevesinde uygulanmaktad›r.
Öte yandan, ﬂirketleri bu alanda teﬂvik etmek amac›yla, ‹MKB’de Kurumsal Yönetim
Endeksi oluﬂturulmuﬂ ancak henüz yeterli sa-

YÖNET‹M ANAL‹Z‹
y›da ﬂirket (en az 5 ﬂirket), SPK taraf›ndan
yetki verilmiﬂ bir kurumsal yönetim derecelendirme ﬂirketinden not almad›¤› için, hayata geçirilememiﬂtir. Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alabilmek için ﬂirketin derecelendirme kapsam›nda 10 üzerinden 6 puan
almas› gerekmektedir. Endeks, bünyesinde
bulunan ﬂirketlere kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmas› yönünde teﬂvik edici avantajlar sa¤lamaktad›r. Bugün için sermaye piyasalar›m›zda, ‹ﬂ Bankas› ve Do¤an Yay›n
Holding, SPK taraf›ndan yetkilendirilmiﬂ
uluslararas› derecelendirme ﬂirketlerinden s›ras›yla 9 (çok iyi) ve 8 (iyi) puan alm›ﬂlard›r.
‹MKB’deki büyük ﬂirketlerin durumu
SPK taraf›ndan Kas›m 2004 tarihinde yay›nlanan Kurumsal Yönetim Uyum Anketi sonuçlar›na göre, ‹MKB’de iﬂlem gören ﬂirketlerce kurumsal yönetim anlay›ﬂ›n›n önemi
kabul edilmekle birlikte bu konuda yeterli
ad›m at›lmam›ﬂ oldu¤u görülmektedir.
2005 y›l› mali tablolar› ile birlikte yap›lan
aç›klamalar dikkate al›narak, ‹ﬂ Yat›r›m taraf›ndan yeni bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ‹MKB-30 Endeksi (*) içerisinde yer alan

ﬂirketler,
SPK’n›n
‹MKB 30 Endeksi’ndeki ﬂirketler
aç›klad›¤› Kurumsal
kurumsal yönetim ilkelerine
ne kadar uyuyor?
Yönetim ‹lkeleri aç›s›ndan de¤erlendirçok iyi
meye tabi tutulmuﬂ10
çok kötü
tur. Bu ilkeler, alt baﬂ10
l›klar itibariyle ﬂunlar50
iyi
kötü 10
(%)
d›r: “Pay Sahipleri”,
“Kamuyu Ayd›nlatma
20
ve ﬁeffafl›k”, “Menfaat
orta
Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu”.…
ﬁirketler, sermaye piyasas› mevzuat›na
göre, y›l sonu faaliyet raporlar›nda bu baﬂl›klara göre haz›rlanm›ﬂ Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu’nu aç›klamak zorundad›rlar. Bu konular›n toplam de¤erlendirme içindeki a¤›rl›klar› da SPK taraf›ndan s›ras›yla
yüzde 25, yüzde 35, yüzde 15 ve yine yüzde
25 olarak belirlenmiﬂ durumdad›r. Belirtilmesi gereken önemli bir husus, bu raporda “uygula, uygulam›yorsan aç›kla” ilkesinin geçerli olmas›d›r. Dolay›s›yla, bir ilkenin nas›l uyguland›¤›n›n aç›klanmas›, uygulanm›yorsa da
uygulanmad›¤›n›n gerekçesiyle birlikte aç›k
olarak belirtilmesi gerekmektedir.
ﬁirketlerin KY‹ Uyum Beyanlar› esas al›narak yap›lan çal›ﬂma sonucunda, ‹MKB-30
Endeksi’nde yer alan ﬂirketlerin genel olarak
kurumsal yönetim anlay›ﬂ›na ciddiyetle yaklaﬂt›klar› ve bu konuda önemli ad›mlar atm›ﬂ
olduklar› görülmektedir. Mali sektör temsilcileri ile endeks ortalamas› aras›nda ciddi bir
fark görülmezken, baz› köklü kuruluﬂlar›n
ise ilkelere uyum konusunda henüz çok zay›f olduklar› dikkatleri çekmiﬂtir.
30 ﬂirketin KY‹’ye uyum analizi
Yap›lan de¤erlendirmede, ‹MKB Ulusal
30 Endeks’inde yer alan ﬂirketlerin KY‹’ye ortalama yüzde 65 oran›nda uyum sa¤lad›¤›
görülmüﬂtür. Bu uyum seviyesi, alt baﬂl›klar
itibariyle incelendi¤inde pay sahipleri konusunda yüzde 69, kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k konusunda yüzde 74, menfaat sahipleri için yüzde 52 ve son olarak da yönetim kurulu konusunda yüzde 57 olarak tespit edilmiﬂtir.
Uyum konusunda en yüksek oran› kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k baﬂl›¤› alm›ﬂt›r.
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Sermaye piyasas› mevzuat›m›z›n da bu konuda özel bir hassasiyet göstermesi ve özellikle
özel durum aç›klamalar› üzerinde önemle
durulmas›n›n bunda etkili oldu¤u düﬂünülmektedir. Özellikle özel durum aç›klamalar›
ve ﬂirketle ilgili geliﬂmeler konusunda elektronik ortam›n etkin kullan›m›nda hassasiyet
gösterilirken, içeriden ö¤renebileceklerin listesi konusunda ço¤unlukla aç›klama yapmaktan kaç›n›ld›¤› görülmüﬂtür.
Pay sahipleri konusu ise, ilkelere uyum
konusunda ikinci s›rada yer almaktad›r. Bu
baﬂl›k incelendi¤inde, k›saca henüz özel denetçi tayini talebinin bireysel bir hak olarak
düzenlenmedi¤i, esas sözleﬂmelerde birikimli oy sistemine yer verilmedi¤i, az›nl›¤›n yönetimde temsil edilmedi¤i ve genel kurullara
medya ve menfaat sahiplerinin kat›lmad›¤›;
buna karﬂ›l›k, baﬂka birimler bünyesinde yer
alsa dahi pay sahipleri ile iliﬂkiler biriminin
oluﬂturuldu¤u, pay devirlerinde bir k›s›tlamaya gidilmedi¤i, oy hakk›nda genel olarak imtiyaz bulunmad›¤› ve genel kurul nisaplar›n›n
aç›kland›¤› görülmektedir.
Çok iyi uyum sa¤layan ﬂirketler
KY‹’nin uluslararas› arenada araﬂt›rmalara
konu olmas›n›n belki de en önemli nedeni
yönetim kurullar›d›r. Yönetim kurullar›n›n,
ﬂirketin pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile
iliﬂkilerinin düzenlenmesinde en önemli birim oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bunun hakl›
bir neden oldu¤u kabul edilmelidir. ﬁirketlerin, yönetim kurulu konusunda henüz muhafazakar yaklaﬂ›mlar›n› tam olarak üzerlerinden atamam›ﬂ olduklar› görülmektedir. An-

‹MKB 30 ﬂirketlerinin son 2 y›ll›k uyum analizi
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Pay sahipleri
ile iliﬂkiler
birimi

Kâr da¤›t›m
politikas›

ﬁirketin misyon
ve vizyonunun
belirlenmesi

cak bu konuda uluslararas› standartlara yak›n
uygulamalar benimsemiﬂ ﬂirketlerimiz de
mevcuttur.
Ço¤unlukla yönetim kurulu üyelerinin icrac›/icrac› olmayan üye ay›r›m›na gidilerek
tan›t›ld›¤›, yönetim kurulu baﬂkan› ve icra
kurulu baﬂkan›/genel müdürün ayn› kiﬂiler
olmad›¤›, yar›ya yak›n›nda üye say›s›n›n
1/3’ünden az da olsa ba¤›ms›z üyelerin bulundu¤u, üyelerin ilkelerde öngörülen nitelikleri haiz olduklar›, ﬂirket misyon/vizyonunun aç›kland›¤›, etik kurallar›n belirlendi¤i
ve risk yönetimi mekanizmas›n›n kuruldu¤u
tespit edilmiﬂtir. Ancak, ço¤unlukla, ﬂirketle
iﬂlem yapma ve rekabet etme konusunda s›n›rlama olmad›¤›, ﬂirket d›ﬂ›nda görev alma,
yönetim kuruluna sa¤lanan mali haklar ve
karﬂ›t oylar›n zapta geçirilmesi gibi konularda net aç›klamalardan kaç›n›ld›¤› görülmektedir.
Menfaat sahipleri, ilkelere uyum konusunda ﬂirketlerin en zay›f oldu¤u konudur.
Menfaat sahipleri bilindi¤i gibi baﬂta çal›ﬂanlar olmak üzere tedarikçilerden medyaya kadar uzanan bir iliﬂkiler bütününü içermektedir. K›saca ﬂirketlerin insan kaynaklar› politikalar›n› oluﬂturmuﬂ ve ana esaslar›n› aç›klam›ﬂ oldu¤u görülürken, çal›ﬂanlar taraf›ndan
ay›r›mc›l›k konusunda ﬂikayet gelip gelmedi¤i ve menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m›
konular›nda net aç›klamalardan kaç›n›lm›ﬂ
oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Araﬂt›rmam›za göre KY‹’ye çok iyi ve iyi
uyum sa¤layan ﬂirketler ﬂunlard›r:
‹ﬂ Bankas›, Vestel ve Denizbank KY‹’ye
çok iyi seviyede uyum sa¤larken; Akbank,
Arçelik, Do¤an Yay›n Holding, Do¤an Holding, Garanti Bankas›, Hürriyet, ‹ﬂ GYO, Koç
Holding, Petrol Ofisi, Sabanc› Holding, ﬁiﬂecam, Tofaﬂ, TSKB, Tüpraﬂ ve Yap› Kredi Bankas›’n›n ise iyi seviyede uyum sa¤lad›¤› kan›s›na var›lm›ﬂt›r.
2004 y›l› araﬂt›rmas›ndan fark› nerede?
2004 y›l›nda SPK taraf›ndan yap›lan uyum
anketi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ﬂirketlerimizin
kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda oldukça mesafe ald›klar› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Alt baﬂl›klar aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, örne¤in, pay sahipleri ile iliﬂkiler biriminin oluﬂturulma oran› yüzde 81 iken, bu
oran yüzde 95’lere ç›km›ﬂt›r. Ankete göre pay
sahiplerini bilgilendirmeye yönelik elektronik ortam›n kullan›m› yüzde 46 iken, bu oran›n yüzde 90’lara kadar ç›kt›¤›; kâr da¤›t›m

politikas›n›n yüzde 61’den yüzde 72’ye; bilgilendirme politikas›n›n yüzde 31’den yüzde
79’a; yönetim kurulunun ﬂirketin misyon ve
vizyonunu belirleyerek aç›klamas›n›n yüzde
69’dan yüzde 85’e; yönetim kurulunda ba¤›ms›z üye bulunmas›n›n yüzde 42’den yüzde 44’e yükseldi¤i belirlenmiﬂtir.
Bunlardan baﬂka, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmas›n›n oluﬂturulmas› 2004 y›l›nda yüzde 69 iken bugün için yüzde 75 seviyesindedir. Etik kurallar›n oluﬂturulmas› ise
yüzde 65’ten yüzde 86’ya yükselmiﬂtir
Buna karﬂ›l›k, yönetim kurulunun ﬂirket
hedeflerine ulaﬂma derecesini, faaliyetlerini
ve geçmiﬂ performans›n› ne s›kl›kta gözden
geçirdi¤i konusunda yüzde 65 seviyesinin
de¤iﬂmedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r
Yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar›n etkisi
Halka aç›k ﬂirketlerimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya baﬂlamalar›n›n ar-

kas›ndaki ana etkenin yabanc› kurumsal yat›r›mc›lar oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Geçti¤imiz 3 y›l içinde yabanc› kurumsal
yat›r›mc›lar›n ‹MKB içerisindeki pay› yüzde
40’lardan yüzde 70 seviyelerine yükseldi. Bu
yat›r›mc›lar, kendi ülkelerinde yat›r›m yapt›klar› ﬂirketlerden talep ettiklerini s›n›r ötesi yat›r›mlarda da aramaya baﬂlad›lar. Bunun ilk
karﬂ›m›za ç›kt›¤› yer, halka arzlar oluyor. Daha arz esnas›nda ﬂirketin, temettü politikas›,
ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeli¤i gibi belli
baﬂl› ilkeleri uygulayarak yat›r›mc›n›n karﬂ›s›na ç›kmas› bekleniyor.
Yabanc› yat›r›mc›lar, halka arzlar d›ﬂ›nda
ikincil piyasada yap›lan yat›r›mlarda da baz›
ilkelerin varl›¤›n› ar›yorlar. Baz› fonlar, belli
baﬂl› kurumsal yönetim ilkelerini uygulamayan ﬂirketleri kategorik olarak yat›r›m kapsam› d›ﬂ›nda tutuyor. Buna karﬂ›l›k, temettü
politikas› aç›klanm›ﬂ, ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerine sahip, iyi bir yat›r›mc› iliﬂkileri
birimi olan, ﬂeffafl›k, risk yönetimi, denetim
konulara özel önem veren ﬂirketlere daha
yüksek bir de¤er atfediyorlar ve portföylerinde daha uzun süreli olarak tutuyorlar.
Sonuç
Yap›lan de¤erlendirmede, ‹MKB-Ulusal
30 Endeks’te yer alan ﬂirketlerin KY‹’ye ortalama yüzde 65 oran›nda uyum sa¤lad›¤› görülmüﬂtür. Bu oran, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda henüz istenilen seviyede olmad›¤›m›z› göstermektedir. Alt baﬂl›klar itibariyle incelendi¤inde, kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k gibi esasen sermaye piyasas› mevzuat›nca ayr›ca ayr›nt›l› olarak düzenlenen konularda uyum oran› yüzde 70’in
üzerine ç›karken, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu gibi önemli konularda uyum oran› yüzde 60’›n alt›na inmektedir.
Ancak, 2004 y›l›nda, Sermaye Piyasas›
Kurulu taraf›ndan yap›lan anketin sonuçlar›na göre ise ciddi bir ilerleme oldu¤u görülmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmas›, bu konuda yat›r›mc›lardan gelen
taleple yak›ndan ilgilidir. Özellikle, kurumsal
yat›r›mc› taban›n›n büyüklü¤ü ile ﬂirketlerin
kurumsal yönetim ilkelerine uyum aras›nda
do¤rusal bir iliﬂki vard›r.
(*) Bu çal›ﬂma Ozan Altan’›n T.C. Anadolu Ün.
Sos. Bil. Ens. “‹MKB-30 Endeksi’nde yer alan ﬂirketlerin SPK KY‹’ne uyumunun de¤erlendirilmesi” konulu bas›lmam›ﬂ tezinden türetilmiﬂ olup,
30.06.2006 tarihi itibariyle ‹MKB-30 Endeksi’nde
yer alan ﬂirketleri kapsamaktad›r.
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David Nadler, dünyan›n önde gelen yönetim
dan›ﬂmanl›¤› ﬂirketi Mercer’›n
yöneticilerinden.… ‹yi yönetiﬂim, özellikle de
“yönetim kurullar›n›n oluﬂumu” üzerine uzman.
“Yönetim Kurullar› Nas›l ‹yi Çal›ﬂ›r” adl› bir
kitab› da olan David Nadler, bu konudaki
sorular› yan›tlarken, önemli analizler de
yap›yor. Özellikle de CEO ve yönetim kurullar›n›n iliﬂkisi üzerine
yapt›¤› de¤erlendirmeleriyle dikkati çekiyor.

S

izce ﬂirketler art›k yönetim
kurullar›nda reformlar yapmaya m›
baﬂlad›?
Bana kal›rsa insanlar art›k
Sarbanes-Oxley Yasas›’na dayal› kay›ts›z
ﬂarts›z itaat dönemini geride b›rakt›. ‹taat
olgusuyla ilgili olarak yap›lan bu kadar
delice gevezelikten sonra olmas› gereken de
buydu.
ﬁu anda olanlar, dramatik bir de¤iﬂimin
sonucudur. Bunu, CEO görevinde bulunan
müﬂterilerimizin yönetim kurullar›na karﬂ›
tutumlar›ndan rahatl›kla anlayabiliyorum.
Peki, kurumsal yönetime dönük bu
reform süreci istikrarl› bir ﬂekilde devam
ediyor mu, yavaﬂlad› m›?
Kurullar›n ve CEO’lar›n önemli
baﬂar›lar›na dair, önümüzdeki bir-iki ay
içerisinde aç›klanacak bir çal›ﬂma
gerçekleﬂtirdik. 23 ﬂirketten, baﬂar›lara imza
atm›ﬂ komitelerle görüﬂtük. Ve bunlar›n
ço¤unun, baﬂar›n›n, CEO’nun eseri olmas›
gerekti¤ini düﬂündü¤ünü gördük. Halen
baﬂar› süreci, CEO ve kurul taraf›ndan
birlikte yönlendirilmektedir ve CEO, kurula
gerekli girdileri sa¤lamaktad›r. Yani geçiﬂ
süreci devam etmektedir; yavaﬂlama söz
konusu de¤ildir.
Ancak, itaat güdümlü insanlar›n
yavaﬂlad›¤›n› ve daha da yavaﬂlayaca¤›n›
söyleyebilirim. Öte yandan, kurul üyelerinin
kendilerini daha önemli hissetmelerini
sa¤layacak yeni bir durum söz konusudur.
Bu nedenle CEO’lar da kurullar için daha
önemli hale gelmektedir.
CEO’lar, yönetim kurullar›na enerji
vermek için ne gibi yaklaﬂ›mlar
benimsiyorlar?
Burada iki noktan›n önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Birisi, kurulun, kasay›

32 / 2006

kontrol etmenin d›ﬂ›ndaki süreçleri
de¤erlendirmeleri sürecine giriyor olmam›z.
Bunu halen yar›m düzine kadar kurulla
yap›yoruz; hem kuruldan hem de
yönetimden al›nan verilerle, kurullara,
yapmak istediklerini yap›yor olduklar›
inanc›n›n karﬂ›s›nda, gerçekte nas›l
performans gösterdiklerini anlayabilmeleri
için, farkl› araﬂt›rma araçlar› kullanarak,
üyelerle derinlemesine görüﬂmeler
yap›yoruz.
Di¤er önemli nokta da, de¤iﬂimin bir
baﬂka göstergesi olarak, ba¤›ms›z kurul
liderli¤inin do¤makta oluﬂudur. Jay Lorsh’un
yard›mc›l›¤›n› yapt›¤›m mavi-ﬂerit
komisyonu çal›ﬂmam›z var örne¤in. Ve
komisyonun kesin tavsiyesi, kurullar›n
do¤as› ve CEO’larla iliﬂkisi göz önüne
al›nd›¤›nda, kurulda ba¤›ms›z liderli¤e
ihtiyaç oldu¤u yolundad›r. Bu iki ﬂekilde
olabilir: ya CEO ile baﬂkan ayr›lacakt›r ya da
tek bir lider yönetici olacakt›r. Tam olarak
bilemiyoruz; ama ayr›l›ktan yana de¤iliz.
Ancak, çal›ﬂt›¤›m›z yerlerin ço¤u, lider
yönetici fikrini benimsedi ve böylece
baﬂkan ya da CEO, kurulda bir orta¤a sahip
oldu. Halen süren çal›ﬂmalar›m›z›n birisinde
müﬂterimiz hem baﬂkan hem de lider
yönetici konumunda ve kurul,
de¤erlendirmelerinde daha çok lider
yöneticiyi önemsiyor. Bu, büyük bir
de¤iﬂimdir.
Yönetim kurullar›yla çal›ﬂ›rken sizden
istenen ilk iﬂ nedir?
Birinci cevap, en yayg›n jenerik konu
olarak, oyunun kurallar›n›n de¤iﬂmiﬂ
oldu¤udur. Ve insanlar yeni kurallar›n neler
oldu¤u konusunda çok emin de¤iller.
Herhangi bir kurulda, benim eski
zamanlardan kalma, kurumsal ve geleneksel

YÖNET‹M KURULLARI
NEDEN YEN‹LEN‹YOR?
olarak adland›rd›¤›m, eski model
yöneticilerle karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Bir de di¤er uçta
yer alan insanlar vard›r; bunlar da ﬂirketi
mikro düzeyde yönetmek isterler ki, ikisi de
do¤ru de¤ildir. Ayr›ca ortada yer alanlar
bulunur. Ve bu kar›ﬂ›m, strateji, baﬂar› vb.
konu ne olursa olsun, konulara göre farkl›
kombinasyonlarla karﬂ›n›za ç›kar.
Yani öncelikle en önemli konu, de¤iﬂen
kurallar›n ne oldu¤unu ortaya ç›karmak ve
yönetimden ziyade kurulun, bunlar›n
hangisiyle daha çok, hangisiyle de daha az
u¤raﬂmas› gerekti¤ini belirlemektir. ‹ﬂte bu
da bizim iﬂimizin ortaya ç›kt›¤› noktad›r,
çünkü bu soru daha önce hiç sorulmam›ﬂt›r.
Yönetim kurullar› daha çok hangi
alanlara ilgi duyuyor?
Kurullar›n ilgi duydu¤u en önemli
konulardan birisi, stratejiyle nas›l
ilgilenilece¤i. Birçok yönetici,
operasyonlar›n tersine, iﬂe en fazla de¤er
katabilecekleri noktan›n buras› oldu¤unu
düﬂünüyor. En fazla, stratejiye de¤er
katabileceklerini düﬂünüyorlar; ancak bütün
araﬂt›rmalar bu alan›n en az tatmin sa¤layan

alan oldu¤unu gösteriyor. Kurullar›n
keﬂfetmeye çal›ﬂt›klar› di¤er bir alan ise,
daha önce de söz etti¤im, kendilerini
CEO’nun baﬂar›s›na verimli biçimde nas›l
dahil edebilecekleri.
Evet, san›r›m bunlar aç›kça birbirine
benzer konular. Peki meydan okumalar da
birbirine benzer mi?
Bence burada kritik rol oynayan faktör,
kurulun özgün bir durumda olmas›d›r. 10
y›l önce çeﬂitli krizlerden konuﬂuyor
olabilirdiniz. Bugün direkt CEO’ya içkin bir
krizle karﬂ› karﬂ›yas›n›z. Ve bu nedenle de
kurulun, ﬂu ya da bu nedenle –hadi böyle
adland›ral›m- yetersiz bir CEO söz konusu
oldu¤unda ona yard›m etmeye nas›l
haz›rl›kl› olabilece¤ini tart›ﬂ›yoruz. Buradaki
yetersizlik, fiziksel yetersizlik anlam›na
gelmiyor; basitçe CEO’nun art›k kurulu
yönetemez hale gelmesine yol açan
aksakl›klar toplam›na bir gönderme; fakat
sonuçta CEO krizin öznesi durumuna
gelmiﬂtir. Aç›kt›r ki bu da kurul hakk›nda
farkl› bir düﬂünce tarz›n› ve uzun vadeli bir
bak›ﬂ› gerekli k›lmaktad›r.
CEO’lar›n reformlar› kabullenme
yaklaﬂ›m› nedir?
Her ﬂeyden önce kurul için çal›ﬂt›klar›n›n
fark›ndalar. Demek istedi¤im; görüﬂ ﬂu:
“Ben kurul için çal›ﬂ›yorum. Baﬂkan da
olabilirdim ve o zaman bu benim kurulum
olurdu, ama ﬂu da yaﬂam›n bir geçe¤i ki,
özellikle de kurullar kendi baﬂlar›na
toplant›lar yapmaya baﬂlad›¤›nda; kurul
herhangi bir baﬂar›n›n parças› olmakta ›srar
etti¤inde ve kurulun bir lider yöneticisi
oldu¤unda ne olacak peki? En iyi durumda
kurulla iﬂbirli¤i içinde olmal›y›m ve her
ﬂeyin ötesinde gerçekten kurul için
çal›ﬂmal›y›m.”
Elbette ki bu, “Bu benim kurulum ve
esasen ben ne dersem onu yapacaklar” diye
düﬂünen hükümran CEO’nun tavr›ndan
farkl› bir yaklaﬂ›md›r.
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önetim kurullar›na bugün d›ﬂar›dan
de¤iﬂim yönünde çok fazla bask› geliyor. Örne¤in, ABD’de devlet kurullar›n de¤iﬂmesi yönünde bask› yap›yor. ﬁeffaf olmas›n› istiyor.
Di¤er yandan beklenen de¤iﬂim, yönetim
kurullar›n›n etkinli¤ini art›racak yönde bir de¤iﬂim. Bana kal›rsa de¤iﬂim yönünde yönetim
kurullar›n›n kendi kendilerini motive etmeleri
gerekiyor. Nas›l daha iyi iﬂ ç›karabiliriz diye
kendi kendilerine sormalar› gerekiyor.
Yönetim kurulu üyeleri bugün genellikle
k›s›tl› zamanlar› oldu¤undan yak›n›yorlar. Evet
k›s›tl› zamanlar› var ve edindikleri bilgiyi k›s›tl›
zaman içerisinde do¤ru de¤erlendirmek zorundalar. Bu noktada kendilerine bizden ne bekleniyor, ne gibi çal›ﬂma gruplar›na ihtiyac›m›z
var, nas›l bir liderlik yap›m›z olmal›, ne s›kl›kta
toplanmal›y›z, toplant›lar›n program› nas›l olmal› gibi sorular› sormalar› gerekiyor.

gibi, yönetim kurulu
üyelerinin sadece
toplant›larda de¤il,
toplant›lar aras›ndaki süreçte de ﬂirketle ilgili daha fazla
ﬂey ö¤renmek için
vakit harcamalar› gerekiyor.
Ayn› ﬂekilde CEO ve çal›ﬂma gruplar› da sadece toplant›lar için de¤il, arada kalan süreçler
için de yönetim kurulu üyelerine sürekli raporlama yapmal›lar. Onlara ﬂirketin iﬂleyiﬂi ile ilgili sürekli bilgi vermeliler. Günümüzde teknoloji sayesinde bu bilgilendirme istenilen s›kl›kta
ve kolayl›kl› yap›labilir. Örne¤in, CEO elektronik posta arac›l›¤›yla sürekli yönetim kurulu
üyeleriyle iletiﬂim halinde olabilir. ABD’de yönetim kurullar› y›lda 6 kez toplan›r. Bu bence
yeterli bir s›kl›k.
CEO’YA BÜYÜK ROL DÜﬁÜYOR
Kitaba haz›rlan›rken ABD’de 130 CEO’ya yönetim kurullar›yla ilgili ne düﬂündüklerini sordum. Genellikle yak›nd›klar›
yönetim kurulu üyelerinin yeterince bilgi
sahibi olmad›klar›yd›. Tembel olduklar›n›
ya da iﬂ yapmak istemediklerini söylemiyorlard› ama baﬂka iﬂlerle çok meﬂgul olduklar›n› ve toplant›lara yeterli vakit ay›rmad›klar›n› düﬂünüyorlard›. Bu nedenle de
pek çok toplant›dan sonra gerçekten anlatmak
istediklerini anlatamam›ﬂ olman›n endiﬂesini taﬂ›yorlard›. 130 CEO’nun ortak soru iﬂaretlerinden biri de toplant›lar›n s›kl›¤›n›n yetersiz oldu¤uydu. Toplant›lar aras›ndaki zaman çok uzun
oldu¤u için yönetim kurulu üyelerinin ﬂirkette
neler olup bitti¤ini takip etmekte güçlük yaﬂad›¤›n› düﬂünüyorlard›.
Yönetim kurulu toplant›lar›n›n etkinli¤i için
öncelikli yap›lmas› gereken toplant› gündemine odaklanmakt›r. Gündem d›ﬂ›ndaki unsurlar›n tart›ﬂ›lmamas› gerekir. Yönetim kurulu üyeleri toplant›ya haz›rlanarak gelmelidir, söz konusu program› önceden bilmelidir. Toplant›lar›n etkinli¤inden CEO’ya da önemli rol düﬂer.
ﬁirketin CEO’su yönetim kurulu toplant›lar›nda
kurul üyelerini tart›ﬂmaya ve karar almaya davet eden kiﬂi olmal›d›r. Tart›ﬂ›lacak konular›n
ortaya konmas›nda, tart›ﬂ›lmas›nda ve karar almada üyeleri cesaretlendirmelidir. CEO ayn›
zamanda ﬂirketin baﬂkan› de¤ilse baﬂka ﬂirketlerin yönetim kurullar›na kat›lmas› etkinli¤ini
art›r›r. Bu sayede kendi bilgisini art›racakt›r.
Kendi bilgi birikimini art›r›rken ö¤rendiklerini
yönetim kurulunun di¤er üyelerine de aktarmas› önem taﬂ›r.

‹Y‹ YÖNET‹MDE
CEO’YA DÜﬁEN GÖREV
Yönetim kurulunun tasar›m›, yönetim kurulu üyelerinin üstlenmek istedikleri rolle örtüﬂmeli. Ne yapmak istediklerine kesin olarak karar vermek için de al›ﬂt›rma yapmal›lar. CEO’lar›na ne gibi tavsiyelerde bulunacaklar›, neyi izlemek istedikleri, ne gibi kararlar almalar› gerekti¤i yönünde çal›ﬂmal›lar. Sonra da hangi rolü üstlenmek istediklerini belirlemeliler.
SON 10 YILDA NE OLDU?
Kitab›mda iﬂaret etti¤im “yeniden yap›lanmak” gibi fikirlere daha fazla ilgi duymaya baﬂlad›klar›n› görüyorum. Her y›l olmasa bile birkaç y›lda bir durup “gerçekten çal›ﬂmak istedi¤imiz ﬂekilde çal›ﬂabiliyor muyuz, yeni bir ﬂeyler yapmam›z gerekiyor mu” diye kendi kendilerine soruyorlar. Yeni bir CEO atand›¤›nda,
pazar›n koﬂullar› de¤iﬂti¤inde bunu yapmaya
daha fazla özen gösteriyorlar. Bugünden, gelecekte daha karmaﬂ›k organizasyonlarla karﬂ›
karﬂ›ya kalaca¤›m›z›n fark›na varmam›z gerekiyor. Bu yönetim kurullar›n›n iﬂlerinin de daha
zor olaca¤› anlam›na geliyor.
TOPLANTI SIKLI⁄I
Yönetim kurullar› daha fazla toplant› yapabilirler. Ancak, bana kal›rsa daha do¤ru olan›,
zamanlar›n› yeterli bilgi edinmek için efektif
kullanmalar›d›r. Son kitab›mda da iﬂaret etti¤im
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