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epimiz bazen, günlük sorunlar›m›za o kadar yo¤unlaﬂ›yoruz ki, bir süre sonra belirli
düﬂünce kal›plar› ve dar bak›ﬂ aç›s› çerçevesinde hareket etme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya
kal›yoruz. Oysa biliyoruz ki, do¤ru kararlar alabilmek, geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olmay› ve
bilgiyi gerektirir. “Geniﬂ Aç›” dergisini projelendirirken de bu noktadan hareket ettik.
Geleneksel düﬂünce kal›plar› d›ﬂ›na ç›karak, iﬂ ve ekonomi dünyas› için önem taﬂ›d›¤›na
inand›¤›m›z konular›, uzmanlar›yla birlikte enine boyuna irdelemeyi, bu konular› araﬂt›rma ve
makalelerle desteklemeyi ve böylece karar verici konumdaki kiﬂilere
‘kaliteli bilgi’ yoluyla düﬂünsel bir katk› sunmay› hedefledik.
Bu amaçla ç›kt›¤›m›z yolda, kendi alan›nda bir marka haline gelmiﬂ,
iﬂ dünyas›n›n en önemli bilgi kaynaklar›ndan birisi olan Capital Dergisi
ile iﬂbirli¤i yapt›k. Onlar›n ekonomi yay›nc›l›¤›ndaki uzmanl›k ve
deneyimi, projeye hayat verdi. Tüm içerik ve tasar›m Capital ekibi
taraf›ndan haz›rland›. Sonuç olarak, kendi alanlar›nda ilk’lere imza atm›ﬂ
iki kuruluﬂun sinerjisiyle elinizdeki yay›n ortaya ç›kt›.
Her say›s›nda yeni bir konunun ele al›naca¤› “Geniﬂ Aç›”, üç ayda bir Capital dergisiyle birlikte
sizlere ulaﬂacak. Umar›z be¤enirsiniz.
Bir sonraki say›da buluﬂmak dile¤iyle...

Bak›ﬂ aç›s›n›
geniﬂ tutmak
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ABD’de baﬂlayan, ard›ndan
bütün Bat›’da görülen, Türkiye’de
ise kriz sonras›nda ortaya ç›kan
ﬂirket skandallar›, yönetimde
büyük bir dönüﬂüme neden oldu.
1990’larda konuﬂulmaya
baﬂlanan “Corporate
Governance” (Kurumsal
Yönetim) yükseliﬂe geçti.
ABD’den ‹ngiltere’ye,
Japonya’dan Türkiye’ye çeﬂitli
giriﬂimler ortaya ç›kt›. “‹yi
yönetim kodlar›” yaz›ld›, OECD
gibi uluslararas› kurumlar
taraf›ndan giriﬂimler baﬂlat›ld›.
Türkiye’de ise “Kurumsal
Yönetim Derne¤i” kuruldu. Son 1
y›ld›r Türkiye bu konuyu daha
fazla konuﬂuyor. Capital dergisi
ve ‹ﬂ Yat›r›m ortakl›¤› ile yay›n
hayat›na baﬂlayan GEN‹ﬁ AÇI,
ilk say›s›n› bu önemli konuya
ay›rd›. Kurumsal Yönetim
Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Aclan Acar, Family Business
Dan›ﬂmanl›k’tan Haluk
Alacakl›o¤lu, Koç
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal
Saatçio¤lu, Arçelik Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan Subaﬂ›,
Prime Capital’den Cem Uﬂakl› ve
‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdür
Yard›mc›s› Murat Kural,
“Corporate Governance”
konusunu tart›ﬂt›lar.
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CLAN ACAR Haluk sen bu derne¤in
oluﬂumu konusunda bizi biraz bilgilendirebilir misin? Çünkü baﬂtan beri
biliyorsunuz, Haluk’un çok eme¤i
var. Türkiye’de bu konular›n gündeme gelmesi
çok yeni. Asl›nda hep tart›ﬂ›lan bir konu ama ilk
kez 2000 y›l›nda TÜS‹AD’›n yüksek iﬂtiﬂare konseyi toplant›s›nda bizim üç kurucumuz ve ayn›
zamanda kurucu baﬂkan›m›z Haluk Alacakl›o¤lu, Cem Uﬂakl› ve Ümit Hergüner bir sunum

yapt›k. Bu “Kurumsal Yönetiﬂim Konusu” nedir?
Türkiye’de nas›l iﬂlenmelidir? diye. Kurumsal
Yönetim Derne¤i’ne giden süreç böyle baﬂlad›
asl›nda. Haluk ﬂöyle bir tarihini toparlarsan, seviniriz.
HALUK ALACAKLIO⁄LU Aclan Bey’in de ifade etti¤i gibi, tarihçenin biraz daha geriye gitmesi ﬂu ﬂekilde oldu. 1997-98 y›l›nda ‹MKB’den Osman Birsen Bey’in katk›s›yla, o tarihte SPK’da
görev yapan Muhsin Mengütürk’ün deste¤i ve
kat›l›m›yla bir konferans düzenlemiﬂtik. O tarihlerde henüz dernek yoktu tabii ki. “Kurumsal
Yönetim Nedir?” konusu konferans›n temas›yd›.
Anglosaksonlar›n ünlü kodunu yazan Sir Adrian
Cadbury de ‹ngiltere’den gelen konu¤umuzdu.
Kendisi söz konusu tarihte çal›ﬂt›¤›m ﬂirketim
dolay›s›yla benim de meslektaﬂ›md›. Cem Boyner, Adnan ‹¤nebekçili gibi birkaç iﬂadam›n› da
davet etmiﬂtik. Çok temel bazda yap›lan, iyi bir
tart›ﬂma ortam› oldu. Aclan Bey’in de dedi¤i gibi, “Kurumsal Yönetim”in daha ne oldu¤unun
henüz tart›ﬂ›ld›¤›, isminin do¤ru olup olmad›¤›n›n tart›ﬂ›ld›¤› günlerdi.
Sonras›nda TÜS‹AD’›n içine girerek çal›ﬂma
ortam› bulduk. Baﬂka arkadaﬂlar›n da kat›l›m›yla
orada bir komisyon kurduk. Türkiye’nin ilk özgün “Kurumsal Çal›ﬂma” kodunu haz›rlad›m.
Çok emek verilen, ﬂahsen benim çok gurur duydu¤um bir çal›ﬂmayd›. Komisyondaki arkadaﬂlar
geceli gündüzlü, hafta sonlar›nda da çal›ﬂt›lar.
Orada yap›lan ﬂuydu: Tekerlek bir yerde icat
edilmiﬂ; bakal›m, iletiﬂimle nerelerden neleri ö¤renebiliriz dedik. Bu ba¤lamda a¤›rl›kl› olarak
Avrupa ve Amerika olmak üzere Avustralya’dan
tutun da Brezilya’ya kadar 30 kusur ülkenin koduna bakt›k. Bunlar› inceledik, ç›kard›k, tart›ﬂt›k.
Ortaya ç›kan sonuçlar TÜS‹AD’›n kendi yönetim
kurulundan da geçtikten sonra genel bir reaksiyona aç›ld›. O günler için, Hasan Subaﬂ› Bey’e

ACLAN ACAR “Eskiden beri ve halen kurumsal
yönetiﬂim ilkelerini uyguluyor olabilirsiniz.
Uygulad›¤›n›z› da iddia edebilirsiniz. Bunun
ölçümü yoktur. Oysa ﬂu anda dünyada kabul
görmüﬂ üç tane önemli rating ﬂirketi bu
konuda puanlama ve dereceleme yapmaya
baﬂlad›. Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch
gibi bu 3 ﬂirket-ki bunlar bugüne kadar risk
derecelemesi yaparlard›- ﬂimdi kendi içlerinde
kurumsal yönetiﬂim rating’i, corprate
governance ad› alt›nda ﬂirketleri
derecelemeye baﬂlad›lar. Bu da ayr› bir
standart.”
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EK ALIYOR”

“YABANCILAR B‹Z‹ ÖRN

OECD’NİN TOPLANTISI Sizinle paylaşmak istediğim güzel bir şey var, onu söylemekte yarar görüyorum. Ben geçtiğimiz günlerde, Kurumsal Yönetim Derneği adına davetli olarak OECD’de bir toplantıya katıldım. Orada, Türkiye’yi temsilen bir SPK, bir de biz vardık. Amaç da yeni kodun yazılmasıydı. Son iki senede çok yeni görüşler çıkmış ortaya. Amerika’da geçirilen maceraların, akımların verdiği
şeyler vardı. Orada şimdi önemli bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Ve dinleniyoruz da.
POLONYA’YA ÖRNEK Açıkçası OECD’ de yeni gelen, Çek Cumhuriyeti gibi üyeler var ama hem
eski üye olup, hem de onların deyimiyle “geçici” olarak tanımladıkları ekonomileri temsilen bize bakıyorlar. Güzel bir şey de o toplantıda, katkılarda bulunduk, tartıştık. Polonya’daki arkadaşlar yeni yazmışlar kodu; hemen koşarak geldi: “Siz buna bakabilir misiniz?” dedi. Acaba bunu doğru yazmış mıyım, bakabilir misiniz?” diye sordu. Demek ki Türkiye olarak bir şeyler yapabiliyoruz, o da gurur verici
bir şey bizim için.

çok ﬂey borçluyum. Çünkü gelen reaksiyonlardan en ciddi olan› onunkiydi. Nokta nokta hepsini hem eleﬂtirmiﬂ hem deneyimlere ba¤l› olarak bize bir ﬂeyler ö¤reten tek feedback’i haz›rlam›ﬂt› diyebilirim. Sonuçta, insanlar bunu okudu ama çok tepki görmedi. Daha sonra TÜS‹AD’›n benimsemesiyle o bir kod olarak yay›nlan›p, da¤›t›ld›.
Sonra o gruptaki arkadaﬂlar ve Aclan Bey gibi, bu iﬂe gönül veren, düﬂünce veren insanlar,
birlikte bir dernek oluﬂturmaya karar verdik. Zaten iﬂin ana konusu da iyi örnekler oluﬂturulmas›yd›. Bu ﬂekilde yola ç›k›ld›. Ondan sonras›n›
Aclan Bey daha iyi biliyor.
ACLAN ACAR Haluk, teﬂekkür ederim; iﬂin
geçmiﬂini iyice özetledin. “Kurumsal Yönetiﬂim”,
Türkiye’nin gündeminde daha önemli bir yere
oturuyor diye düﬂünüyorum. Asl›nda di¤er alanlara göre, Türkiye bu alanda biraz daha ça¤› yakalad›. Çünkü, dünyada da çok yeni bir kavram
“Kurumsal Yönetiﬂim”...…
Geçti¤imiz günlerde bu konuda Koç Üniversitesi’nde düzenlenen bir panelde Hasan Subaﬂ›,
“Her ne kadar derne¤imizin ad› Kurumsal Yönetim Derne¤i ise de ben ‘Yönetiﬂim’ demeyi daha
çok tercih ediyorum” dedi. Ama önce ilkeleri bir
ortaya koymak, ne oldu¤unu iyi tan›mlamak laz›m. Bizim ﬂöyle bir tespitimiz var: Yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalarda hep ﬂunu görüyoruz ki, “Kurumsal
Yönetiﬂim”den ne anlaﬂ›ld›¤› henüz tam kavranabilmiﬂ de¤il. Kimisi yönetim kurullar›n›n toplanmas›n›, kurumsal yönetim fonksiyonu olarak
görüyor.
Bahsetti¤im Koç Üniversitesi’ndeki panelde
Hasan Bey’e de ben bu konuyu soru olarak yöneltmiﬂtim. Dedim ki, “Üstad, siz iﬂin hem yönetsel boyutunda bulundunuz. Hem de icraat da
bulundunuz, hem de yönetim kurullar›nda bulundunuz. Ne de¤iﬂti? Ne oldu da dünyada ve

Türkiye’de bu konu birden bire gündeme geldi,
hepimizin gündemine oturdu?” Mesela ‹ﬂ Yat›r›m ile Capital Dergisi bir konu seçecekleri zaman “Kurumsal yönetiﬂimi” seçti? Bugüne kadar
önemsizdi de bugün önem kazand›? Ne oldu da
bu durum tekrar Türkiye’nin gündemine girdi.
Belki biraz da bunu tart›ﬂmam›z laz›m.
HASAN SUBAﬁI Dünyan›n her yerinde ﬂirketler iﬂe ﬂah›s ﬂirketi olarak baﬂl›yor. Sonra bu aileye dönüﬂüyor. Dolay›s›yla, kiﬂinin kendisi veya ailesi d›ﬂ›nda bir sorumlulu¤u yok. Bundan
dolay› da “Kurumsal Yönetiﬂim”e ihtiyaç yoktu.
Kendi paras›yla kendi yap›yor; zarar›na veya
kâr›na kendisi katlan›yor. ﬁirketler büyüdükçe,
aile iki yerde yetersiz kalmaya baﬂl›yor.
Birincisi yönetim: Bir kiﬂinin veya ailenin
fertlerinin devaml› baﬂar›l› yönetici yetiﬂtirmesi
mümkün olmad›¤›ndan ve iﬂler çok de¤iﬂip, geliﬂti¤inden, baﬂka sahalara gidildi¤inden dolay›
sermayedar çözüm olarak bir yöneticiyle anlaﬂmak ihtiyac› duyuyor. Sermayedar ﬂirketi yönetmesi için profesyonel yöneticiyi parayla tutuyor.
Bir risk al›c› sermayedar var, bir de parayla tutulmuﬂ karar al›c› profesyonel yönetici var. Burada sahiplikle yönetim ayr›lmaya baﬂl›yor. Ayn›
zamanda bir ailenin sermayesi de iﬂi götürmek
için, yetersizleﬂebiliyor. Burada da önce ortak,
sonra kurumsal yat›r›mc›lar›, finans kurumlar›
daha sonra da bireysel yat›r›mc›lara do¤ru geniﬂleyen bir sermaye yay›lmas› oluyor. Bu sefer sermayedarlara karﬂ› sorumluluk alanlar da art›yor.
Do¤al olarak “Yönetiﬂim” gündeme geliyor.
ﬁu örne¤i seviyorum: Sermayedarlar ve onlar›n vekilleri yönetim kurulu üyeleri var. Bunlar
yönetimin faaliyetlerinin sermayedar›n ç›karlar›na uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediyorlar. Bunu ﬂuna benzetiyorum: Vatandaﬂlar var, onlar›n
da milletvekilleri var. Onlar da meclis çat›s› alt›nda hükümetin çal›ﬂmas›n›n vatandaﬂ lehine olup
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olmad›¤›n› kontrol ediyorlar. Burada demokrasiyle yönetiﬂim aras›nda benzerlik var. Bence
padiﬂahl›kla demokrasi aras›ndaki fark “Kurumsal yönetiﬂim”.
Bu birinin di¤erinden daha iyi oldu¤u anlam›nda de¤il. ‹yi bir padiﬂah bir demokrasiden
daha iyi neticeler alabilir. Ama bunun sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan soru iﬂaretleri var ve bu nedenle demokrasi tercih ediliyor. Kurumsal yönetiﬂim
de bu ﬂekilde tercih edilmesi gereken bir yönetim. ‹yi bir aile yönetiminden daha baﬂar›l› olmas›, pek mümkün de¤il. Bunun birtak›m sak›ncalar›n› da görüyorum. Ama sürdürülebilirlik, devam ettirilebilirlik aç›s›ndan çok daha emin.
Çünkü zaten “kurumsal” kelimesinden belli oldu¤u gibi, bir ailenin sürekli olarak üst düzeyde
yöneticiler yetiﬂtirmesi ihtimali az.
ﬁimdi kurumsal yönetimin ç›k›ﬂ› böyle. Peki
niye ﬂimdi gündeme geldi? Bu da 21. asr›n özelliklerinden kaynaklan›yor. Bunlar›n baﬂ›nda küreselleﬂme, dünya ile entegre olmak geliyor.
Dünya ile entegre olacaksan›z, dünya ile rekabet
edecekseniz, bir ülkenin sermaye havuzu da
yetmiyor; uluslararas› sermaye piyasalar›na ç›kman›z ve oran›n kurallar›na uyman›z gerekiyor.
VOLKAN AKI Dünya standartlar›n› da ayn›
zamanda ortaya koymuﬂ oluyorsunuz de¤il mi?
Karﬂ›l›kl› olarak güven, yani oraya yat›r›m yapan
yat›r›mc›n›n da haklar›n›n korunmas› anlam›n›
taﬂ›yor bir aç›dan. ‹kincisi de galiba ekonomilerin düzenli gitmesi ve ülke ekonomisinin kay›p-

lar›n›n en aza indirgenmesi için de önemli. Bir
taraftan sermayedar olarak bakt›k ama kamu aç›s›ndan da büyük önemi var. Giderek batan ﬂirketlerin say›s›n›n artmas›, bunlar›n ülke ekonomilerine, dolay›s›yla bireysel yat›r›mc›ya, zarar

HALUK ALACAKLIOĞLU

OECD’N‹N TOPLANTISINDA NELER KONUﬁULDU?
3 OECD’nin “Kurumsal Yönetim” konulu toplantısı çok yararlı oldu. OECD toplantısında 50 kişi vardı. Bütün bu olanlardan sonra, yani son senede
Amerika ve Avrupa’da bu ileri gittiği varsayılan ülkelerde birçok şeyin değişeceği inancıyla tartışmalar
oldu.
3 Dünya Bankası başkan yardımcılarından tutun, New York Borsası’na kadar birçok kişinin temsil
edildiği bir forumdu.
3 Benim orada algılamam, buradaki teknik şeylerden ziyade biraz öğrenmeye biraz sentez yapmaya çalıştım kafamda. Onun için bazı notlar aldım,
onları paylaşacağım sizinle. Haddim olmayarak bazı konularda fazla fikir ileri sürersem beni bağışlayın.
3 Şimdi bir kere bir öğreti şu oldu benim için:
“Dünya üzerinde bir iyi ya da ideal kurumsal yönetim sistemi diye bir şey yok”. Her birinin ileri yönleri
oluyor. Dünyada üç ana sistemden söz ediliyor zaten.
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3 Yine insanlarla veya şirket temsilcileriyle konuşurken şunu gözlemledim: Hemen hemen her kurumsal yönetim sistemi dört ayrı gücün çarpışması
veya etkisi sonucunda oluşuyor. Bunların bir yönünde kanunlar ve kurallar var. Sonra sermaye piyasaları var. İş modeli ve işin stratejisi var. Son olarak da
kişilikler var. Aslında bir öncelik yok, hepsi eşit değerde.
3 Çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacı profesörler de vardı. Ortak bir bulgu: Doğrudan kurumsal yönetimi irdeleyen çalışmalara göre yaptırımların, kanunların yönetim kurulları işleyişi üzerinde çok
az etkisi olduğu tespit edilmiş. Çünkü, yasa, hemen
her zaman önemli bir sorun veya skandaldan sonra
bir reaksiyon olarak doğuyor genellikle. Bu hem tek
katlı üniter olan bord’larda böyle hem de o iki katlı diye nitelendirilen biraz Alman sistemi biraz da Japon
sistemindeki bord’larda böyle. Bütün vakalarda bir
kurumsal yönetim sisteminde kanun ve yasaların

vermesi de bir anlamda kurumsal iletiﬂimin son
dönemde öne ç›kmas›n›n nedenlerinden biri san›yorum.
ACLAN ACAR Bu söylediklerimizin temelinde “Kurumsal Yönetiﬂim ”in yan› s›ra “‹yi Yöne-

tiﬂim” var. Zaten temeli buradan baﬂl›yor iﬂin. Bu
tabii her alana yans›t›labilir. Örne¤in, kamu yönetiminde de “Yönetiﬂimin” do¤ru olmas› gerekiyor.
HASAN SUBAﬁI McKinsey, 2002 de bir araﬂt›rma yapm›ﬂ. Bu araﬂt›rmada “‹yi Kurumsal Yönetiﬂim”in, üstün performans› garanti etmedi¤ini
belirtiyor. Yani böyle bir garanti yok. Ama borsadaki yat›r›mc›lar, iyi yönetiﬂim uygulanan ﬂirketlere ortalama yüzde 14 prim tan›yorlar. Bu da
tabii ki çok önemli bir ﬂey. Yani sen bu kurallara uymazsan, uluslararas› finans kaynaklar›ndan
istifade edemezsin diyen bir sopa var. Öbür tarafta da uyarsan yüzde 14 gibi bir prim imkan›
var diyen bir havuç var. Dolay›s›yla, bu sopa ve
havuç ﬂirketleri oraya yönlendirip, teﬂvik ediyor.
Akademik araﬂt›rmalarda ayn› ﬂekilde yüzde 1116 aras›nda ekstra prim göstermiﬂ.

HALUK ALACAKLIO⁄LU “Türkiye’de 90 bin küsur
Aﬁ, 560 bin civar›nda limited ﬂirket. Bunlar›n
200-300’ü borsaya aç›k ve yabanc›larla
tan›ﬂmaya baﬂl›yor. Düﬂünün, muazzam bir
topluluk var ortada ve bu topluluk daha
kurumsal yönetim, kurumsallaﬂma gibi
kavramlardan çok uzakta. Bir kere bence
kurumsallaﬂma aileden baﬂlamak zorunda.
Aile, hissedar, çal›ﬂan aile ferdi ve d›ﬂar›dan
kat›lanlar varsa e¤er, onlar›n ayr›mlar›n›
yapmak durumunda.”

yanı sıra, bu insanlar arasındaki network’lerin, işbirlikçiliklerin, “old boys network” diye nitelendirilen
şeylerin ve de topluma karşı sorumluluk duygusunun derecesinin çok önemli bir etkisi oluyor. Bu birinci etkin konu.
3 Bir üçüncüsü bir şirketin iş modeli ve stratejisi
ki, Türkiye gibi ülkeler için çok önemli bu. Bu bağlamda devamlı değişken, uzun dönemli plan yapılamayan pazarlardaki atak ve riskli modellere uygun
bir kurumsal yönetim düşünceleri var, bir de daha olgunlaşmış, sabit ve ilerinin görülebileceği, daha dikkatli emin adımlarla gidilen pazarlardaki birtakım kurumsal yönetim düzenlemeleri var.
3 Dört aksanlı bir çizgi olarak düşünün. Sermaye piyasaları, yasalar artı uygulamalar ve birtakım
kurallar, iş modeli ve strateji. Bütün bu konuşmalar
sırasında ben kendime şunu sordum; Türkiye nereye düşüyor? Aslında çok zor değil, bunu çıkarmak.
Türkiye bence çok büyük ağırlıklı kişilik sistemine
dayalı bir kurumsal yönetim çabası içinde. Modeli
demeyeyim, çünkü model olarak henüz kimse ta-

nımlamamış bunu…
3 Türkiye’deki durumu incelersek: Belki Almanya’dan daha fazla yasamız var ama uygulamaya gelince adli sistemimizi anlatmaya gerek yok. İş modeli ve strateji: Nasıl çok uzun dönem düşünen pazara
ve halka ve ülkeye sahip olduğumuzu biliyorsunuz
herhalde. Orada da biraz eksik kalıyor.
3 Türkiye üç yerden güdük kalan bir ülke. Türkiye bu konuda yalnız değil, onu da söylemek lazım
burada. Aslında kişilik, patron veya üst yönetici, ki
çoğunlukla patrondan bahsediyoruz burada, ağırlıklı bir sistem modeli doğal olarak kendiliğinden oluşuyor. Bunun iyiliğini veya kötülüğünü tartışmıyorum;
sadece bir varlık olarak ortaya koyuyorum. Burada
bu nereye doğru gidebilir? Tartışmak istediğim nokta bu. Çünkü her sistemin bir geçişi oluyor. Türkiye’de de olacak. Bizden önceki ülkelerin geçtikleri
yere bakıyoruz, Aclan Bey’in dediğine tamamen katılıyorum; hiç kimsenin tekelinde değil bu kurumsal
yönetim. Her ülke kendisine uygun birtakım modelleri düşünerek çıkarabilir.
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CEM UŞAKLI

KURUMSAL YÖNET‹M’E

GEÇ‹ﬁ TAKT‹KLER‹

Kurumsal yönetime geçmek isteyen orta veya büyük ölçekli şirketler için, aşılması gereken aşamalar nedir? “Bu işi benimseyeceğim” dediğim andan itibaren ne yapmak gerekecek? Bu işe girmek isteyecekler açısından…
Bence birincisi kişi kendisi açısından, o bahsettiğiniz “patron” tırnak için de söylüyorum; Belirleyeceği sürecin artıları nelerdir? Eksileri nelerdir? Çok iyi tartması lazım. Aile içinde bazı sorunlar varsa onu
çok daha iyi düzenleyeceği bir hale getirebilir. Yönetim kurulu düzeyinde dışarıdan çok bilgili, becerikli
insanların katabileceği şeyler olabilir. Bir şekilde daha fazla dışardan sermaye almak istiyor ve halka
açılmak istiyor, kredi almak istiyor olabilir. Dolayısıyla onun işini kolaylaştıracak birtakım artıları vardır
işin. Ama aynı zamanda birtakım ciddi eksileri de vardır. En önemlisi güç eksisi. Çünkü artık tek patron,
tek karar verici, tek söz dünyası bitiyor. Ben karar verme sürecini başkalarıyla birlikte paylaşacağım. Kurum açısından bir eksi değil de, kişi açısından çok büyük bir eksi. Her konuda çok rahat karar verirken
artık onu yapamıyorsunuz. Birtakım kurallara tabisiniz. Hatta bir kurumsal yönetimde yönetim kurulunda oylama mekanizması varsa sizin oyununuzdan başka bir yerde ve daha fazla oy kullanabilirler. Oyda azınlıkta kalabilirsiniz. Bu önemli bir eksidir.
Başka aile fertlerini buna inandırmak da çok büyük bir çaba gerektirecektir. Örneğin, kardeşinizi ikna etmeniz zor olabilir. “Biz ne güzel işi yönetiyoruz” diye düşünebilir. Dolayısıyla o artıları, eksileri çok
iyi tartmak lazım. Ben yola çıkarken bu benim için olumlu mu olacak? Olumsuz mu olacak? diye iyice
hesabını yapmalı. Bu birincisi…

ACLAN ACAR Asl›nda günümüzde bu konu
Türkiye’nin gündemini biraz daha da oluﬂturacak diye düﬂünüyorum. Her ﬂeyden önce siyasi
ve kamu yönetimi boyutunda da “Kurumsal Yönetiﬂim”e çok ihtiyac›m›z var. Asl›nda bir ﬂirket
bir ülkenin ciddi bir de¤eridir. Bu ﬂirketler kötü
yönetilmek nedeniyle ya da kurumsal yönetiﬂim
ilkelerini uygulamad›klar› için ortadan kaybolurlarsa burada yat›r›mc›lar› kadar paydaﬂlar olarak
nitelendirebilece¤imiz, orada çal›ﬂanlar, al›ﬂveriﬂ
yapanlar, ürünü kullananlar yani topyekün hepimiz kayba u¤ruyoruz. Milli servet olarak nitelendirilebilecek bir de¤erin ortadan kalkmas› söz
konusu oluyor.
Dolay›s›yla kurumsal yönetiﬂimin de birkaç
ilkesi var: Hesap verebilir olacaks›n›z, ﬂeffaf olacaks›n›z, denetlenebilir olacaks›n›z, aç›kl›k ilkelerini uygulayacaks›n›z. Asl›nda bu sadece halka
aç›k ﬂirketler için de¤il, bütün kurumsal hayat
için de yani bir ﬂirket halka aç›k olmasa da gerekli bir konu diye de düﬂünüyorum. Tabii öncelikle halka aç›k ﬂirketler için olmazsa olmaz
bir durum.
Hocam siz ne dersiniz? Üniversite çevreleri
bunun yayg›n ve kal›c› olmas› için ne gibi çal›ﬂmalar yap›yor?
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU K›sa planda, ö¤rencilere kurumsal yönetiﬂimin ilkelerini ve faydalar›n› derslerimiz içinde dilimiz döndü¤ünce anlat›yoruz. Esas bunun yayg›nlaﬂmas›na sebep olacak faktör her halde bu faydalar›n genel olarak
ﬂirketler ve toplumca anlaﬂ›l›p bilindi¤inde ola10 / 2004

cak. Çünkü, bu zorlamayla olacak bir ﬂey de¤il.
“Kurumsal yönetiﬂim” ilkeleri en nihayetinde birtak›m ilkeler. En az›ndan baﬂlang›çta kural baz›nda koyulup cezas› olan ﬂeyler de¤il. ﬁirketlerin kendi kendilerine seçti¤i, uygulamaya karar
verdi¤i ilkeler. O yüzden bunun kendileri faydal› bir ﬂey oldu¤una ﬂirketlerin ikna olmas› gerekli ki, yayg›n bir hal alabilsin.
Örne¤in, bu tür ﬂirketlerin yabanc› yat›r›mc›y› daha çok çekebildi¤i görüldükçe, bireysel
emeklilik fonlar›n›n oluﬂmas› aﬂamas›nda bu tür
fonlar›n ço¤unlukla yönetiﬂimde baﬂar›l› ﬂirketlere akt›¤› görülmesi örne¤inde oldu¤u gibi, cazibesi artacakt›r. Koç Üniversitesi’ndeki konferansta SPK baﬂkan›n›n da söyledi¤i gibi kurumsal iletiﬂimde iyi olan ﬂirketlerin kat›laca¤› bir endeks kurulmas› söz konusu. Yurt d›ﬂ›nda, belki
Amerika’da bir tak›m fonlar›n yöneldi¤i ﬂirketler
belli baﬂl› endekslere üye ﬂirketler. “Kurumsal
Yönetiﬂim” endeksi oluﬂsa, buraya belirli mevsimlerde yüksek reyting alan ﬂirketlerin girmesi
durumunda bu tür belirli fonlar›n bu endeks
içindeki ﬂirketlere yönelmesi durumunda kendili¤inden bir talep do¤acakt›r diye düﬂünüyorum.
ACLAN ACAR ﬁimdi Cem Uﬂakl›’ya dönüyorum. Cem, bu meﬂaleyi ilk ateﬂleyen, bu konuyu
Türkiye’de gündeme düﬂüren üç kiﬂiden bir tanesi. Kendisinin hem yurt içiyle ilgili çok geniﬂ
bir bilgi birikimi var, hem de bu uygulamalar›n
uluslararas› aya¤› konusunda çok geniﬂ bilgi birikimine sahip. Acaba kurumsal yönetiﬂim bizim
çevremizde nas›l geliﬂiyor? Kurumsal hayatta
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Ba ka aile fertlerini buna inandırmak da çok büyük bir çaba gerektirecektir. Örne in, karde inizi ikna etmeniz zor olabilir. “Biz ne güzel i i yönetiyoruz” diye dü ünebilir. Dolayısıyla o artıları, eksileri çok
iyi tartmak lazım. Ben yola çıkarken bu benim için olumlu mu olacak? Olumsuz mu olacak? diye iyice
hesabını yapmalı. Bu birincisi…

ACLAN ACAR Asl›nda günümüzde bu konu
Türkiye’nin gündemini biraz daha da oluﬂturacak diye düﬂünüyorum. Her ﬂeyden önce siyasi
ve kamu yönetimi boyutunda da “Kurumsal Yönetiﬂim”e çok ihtiyac›m›z var. Asl›nda bir ﬂirket
bir ülkenin ciddi bir de¤eridir. Bu ﬂirketler kötü
yönetilmek nedeniyle ya da kurumsal yönetiﬂim
ilkelerini uygulamad›klar› için ortadan kaybolurlarsa burada yat›r›mc›lar› kadar paydaﬂlar olarak
nitelendirebilece¤imiz, orada çal›ﬂanlar, al›ﬂveriﬂ
yapanlar, ürünü kullananlar yani topyekün hepimiz kayba u¤ruyoruz. Milli servet olarak nitelendirilebilecek bir de¤erin ortadan kalkmas› söz
konusu oluyor.
Dolay›s›yla kurumsal yönetiﬂimin de birkaç
ilkesi var: Hesap verebilir olacaks›n›z, ﬂeffaf olacaks›n›z, denetlenebilir olacaks›n›z, aç›kl›k ilkelerini uygulayacaks›n›z. Asl›nda bu sadece halka
aç›k ﬂirketler için de¤il, bütün kurumsal hayat
için de yani bir ﬂirket halka aç›k olmasa da gerekli bir konu diye de düﬂünüyorum. Tabii öncelikle halka aç›k ﬂirketler için olmazsa olmaz
bir durum.
Hocam siz ne dersiniz? Üniversite çevreleri
bunun yayg›n ve kal›c› olmas› için ne gibi çal›ﬂmalar yap›yor?
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU K›sa planda, ö¤rencilere kurumsal yönetiﬂimin ilkelerini ve faydalar›n› derslerimiz içinde dilimiz döndü¤ünce anlat›yoruz. Esas bunun yayg›nlaﬂmas›na sebep olacak faktör her halde bu faydalar›n genel olarak
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cak. Çünkü, bu zorlamayla olacak bir ﬂey de¤il.
“Kurumsal yönetiﬂim” ilkeleri en nihayetinde birtak›m ilkeler. En az›ndan baﬂlang›çta kural baz›nda koyulup cezas› olan ﬂeyler de¤il. ﬁirketlerin kendi kendilerine seçti¤i, uygulamaya karar
verdi¤i ilkeler. O yüzden bunun kendileri faydal› bir ﬂey oldu¤una ﬂirketlerin ikna olmas› gerekli ki, yayg›n bir hal alabilsin.
Örne¤in, bu tür ﬂirketlerin yabanc› yat›r›mc›y› daha çok çekebildi¤i görüldükçe, bireysel
emeklilik fonlar›n›n oluﬂmas› aﬂamas›nda bu tür
fonlar›n ço¤unlukla yönetiﬂimde baﬂar›l› ﬂirketlere akt›¤› görülmesi örne¤inde oldu¤u gibi, cazibesi artacakt›r. Koç Üniversitesi’ndeki konferansta SPK baﬂkan›n›n da söyledi¤i gibi kurumsal iletiﬂimde iyi olan ﬂirketlerin kat›laca¤› bir endeks kurulmas› söz konusu. Yurt d›ﬂ›nda, belki
Amerika’da bir tak›m fonlar›n yöneldi¤i ﬂirketler
belli baﬂl› endekslere üye ﬂirketler. “Kurumsal
Yönetiﬂim” endeksi oluﬂsa, buraya belirli mevsimlerde yüksek reyting alan ﬂirketlerin girmesi
durumunda bu tür belirli fonlar›n bu endeks
içindeki ﬂirketlere yönelmesi durumunda kendili¤inden bir talep do¤acakt›r diye düﬂünüyorum.
ACLAN ACAR ﬁimdi Cem Uﬂakl›’ya dönüyorum. Cem, bu meﬂaleyi ilk ateﬂleyen, bu konuyu
Türkiye’de gündeme düﬂüren üç kiﬂiden bir tanesi. Kendisinin hem yurt içiyle ilgili çok geniﬂ
bir bilgi birikimi var, hem de bu uygulamalar›n
uluslararas› aya¤› konusunda çok geniﬂ bilgi birikimine sahip. Acaba kurumsal yönetiﬂim bizim
çevremizde nas›l geliﬂiyor? Kurumsal hayatta

bizden daha ileride olan geliﬂmiﬂ ülkeler nas›l?
CEM UﬁAKLI Yurt d›ﬂ›na bakt›¤›m›z zaman
ﬂirketleri iki tür olarak bölmek pek mümkün de¤il. Bat›l› anlamda çok büyümüﬂ ve sermayesi
çok tabana yay›lm›ﬂ firmalar var. Yani tam büyük kurumlar dedi¤imiz ﬂirketler var. Bir de halen Türkiye’de büyük bir oran teﬂkil etmekle birlikte ‹talya gibi geliﬂmiﬂ olan ama benzer bir süreçten geçmiﬂ olan aile ﬂirketleri var.
Bize çok önemli etkileri olan aile ﬂirketlerine

CEM UﬁAKLI “Kurumsal yönetimi
baﬂaramayan ailelerde ailenin da¤›ld›¤›n›,
aile fertlerinin art›k birbiriyle konuﬂmad›¤›n›,
hatta mahkemelik oldu¤unu görüyoruz. Bir
anlamda potansiyel vahim durumlarda
kurtar›c› bir özellik olabiliyor. Bence baﬂka
bir unsur da aile ﬂirketlerinin belirli bir
noktaya gelmiﬂ olmalar›na, pazarlamada,
belirli konularda belli sistemleri oturtmuﬂ
olmalar›na ra¤men hala çok içe dönük bir
yap› içinde olmalar›.”
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HASAN SUBAﬁI “New York Borsas›, kendisine
kay›tl› ﬂirketlerin yönetim kurulunda
ba¤›ms›zlar›n ço¤unlukta olmas›n› istiyor. Bu
bir yapt›r›m de¤il. Ancak, yüzde 87’si de o
durumda ﬂimdi. Holding gibi, yeni iﬂlere
girme gibi de¤erlendirmelerin çok
yap›ld›¤›, portföy yönetiminin yap›ld›¤›
ﬂirketlerde ba¤›ms›z yönetim kurulu
üyelerinin yararlar›n› gördüm. Ama, yar›n
Arçelik ve Beko’da ayn› yönetim yap›s›
olursa, bunun sak›ncalar› olmayacak m›
diye düﬂünüyorum.”
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bakt›¤›m›z zaman ﬂu ana konuﬂtu¤umuz çok dar
bir iﬂin d›ﬂ k›sm›yd›. Yani d›ﬂar›dan sermaye
çekme, sermaye piyasalar›na daha fazla bir getiri sa¤lama gibi… Bence kurumsal yönetiﬂimin içe
dönük de çok faydas› var. Yani bunlar› birçok
geliﬂmiﬂ ülkenin aile ﬂirketlerinde ve Türkiye’de
de görüyoruz. Bunlar nelerdir? Bence bir tanesi
Türkiye’deki kurucu nesile bakt›¤›m›z zaman ﬂu
anda o neslin yaﬂ› daha 65-70-75’in üzerine gidiyor. Dolay›s›yla, tek bir kiﬂi kuruma hakimken,
karar verici iken, birden bundan sonra kim bu
ﬂirketi yönetecek sorusu gündeme geliyor. Diyelim ki, yöneticinin birkaç çocu¤u var, böylece
birkaç tane aileden bir yönetim tablosu ortaya
ç›k›yor. Ve bu yönetimdeki karar vermenin dönüﬂü aç›s›ndan çok kritik.
Burada kurumsal yönetimin çok önemli bir
rolü oldu¤una inan›yorum. Çünkü, buradaki
“Kim karar verecek?”, “Biz birkaç aileyiz, kimler
karar mekanizmas›nda bulunacak?” gibi sorulara
bir düzen, bir disiplin getiriyor. Dolay›s›yla, bunun olmad›¤› aile ﬂirketlerinde çok sorun oldu¤unu görüyoruz. Diyelim ki, eskiden tek kiﬂi karar verirken ﬂimdi dört tane çocuk var veya iki
tane kuzen var; bir bu karar verme sürecini çok
disipline ediyor, bence bu biçimde çok önemli
bir faydas› var.
ACLAN ACAR San›r›m ailenin sa¤l›¤› aç›s›ndan da büyük önemi var.
CEM UﬁAKLI Elbette. Bunu baﬂaramayan ailelerde ailenin da¤›ld›¤›n›, aile fertlerinin art›k
birbiriyle konuﬂmad›¤›n›, hatta mahkemelik oldu¤unu görüyoruz. Bir anlamda potansiyel vahim durumlarda kurtar›c› bir özellik olabiliyor.
Bence baﬂka bir unsur da aile ﬂirketlerinin belirli bir noktaya gelmiﬂ olmalar›na, pazarlamada,
belirli konularda belli sistemleri oturtmuﬂ olmalar›na ra¤men hala çok içe dönük bir yap› içinde olmalar›.
Benim gördü¤üm, orta ölçekli aile ﬂirketlerinde ﬂirketin yönetiminde aktif olan genellikle
2-3 tane güçlü aile üyesi var. Genelde buna ek
olarak da uzun süreler ailenin yandaﬂ› gibi olmuﬂ bir profesyonel oluyor genelde. Fakat grup
çok içe dönük oluyor. D›ﬂar›daki tecrübeleri, yönetim felsefeleri, yönetim uygulamalar›n› çok
fazla bilmiyorlar. Dolay›s›yla, kurumsal yönetimin getirdi¤i o ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi,
yönetim kuruluna d›ﬂar›dan insanlar›n kat›l›m›,
hakikaten ﬂirkete çok ufuk aç›yor.
ACLAN ACAR Üstelik körlü¤ü de önlüyor diyebiliriz. Hep içe dönük olmaktan ziyade biraz
d›ﬂa dönük olarak.
CEM UﬁAKLI Benim gördü¤üm örneklerde

inan›lmaz faydas› oluyor. Basit konularda, organizasyon ﬂemas› nas›l yap›lanmal›, ﬂirketin performans› nas›l izlenmeli, birtak›m riskler nas›l
görülmeli gibi belki yönetim felsefesini iyi bilen
insanlar için çok basit kavramlar ama d›ﬂar›dan
insanlar›n çok büyük katk›s› oluyor. Kurumsal
yönetimin içe dönük de çok büyük katk›s› var.
Sadece getiri sa¤lama de¤il de hakikaten iﬂinin
daha iyiye gitmesini sa¤lamak, hatta ailenin da¤›lmamas›n› sa¤lama gibi, çok büyük unsurlar›
var. Sizin söyledi¤inize gelince; özellikle Amerika’daki Enron gibi ﬂeylerden ötürü art›k uluslararas› büyük yat›r›mc›lar kurumsal yönetiﬂime
büyük önem veriyorlar. Birtak›m uygulamalar da
yerinde de¤ilse, kesinlikle yat›r›m yapm›yorlar.
Çok basit ﬂartlar var: Bunlar yoksa örne¤in,
ba¤›ms›z yönetim kurulu üyesi yok ise ya da yönetim kurulu baﬂkan› icra baﬂkan› ayr› insanlardan oluﬂmuyorsa, biz kategorik olarak yat›r›m
yapmay›z bu ﬂirkete diyebiliyorlar. Ne risk sermayesi olarak yapar›z ne de sermaye piyasalar›ndan sat›n al›r›z gibi, çok sert uygulamalar› var.
Dolay›s›yla bunun yurt d›ﬂ›nda h›zl› ilerlemesi,
yat›r›mc›lar›n bu türden bak›ﬂ aç›lar›n›n Türk ﬂirketlerine çok etkisi olacak. Ama ondan önemlisi, kurumsal yönetim k›sa vade pratik olarak birçok sorunu çözümleyecek. Onun birçok canl›
örne¤ini gördük.
ACLAN ACAR Bizim Kurumsal Yönetim Derne¤i olarak temel misyonumuz bir bilinç yaratmak. Asl›nda burada da temelde bir misyonumuz var, o da kurumsal yönetiﬂim kavram›n›n
Türkiye’de yerleﬂmesi için çaba göstermek. Paneller düzenlemek, e¤itim çal›ﬂmalar› yapmak,

bir bilinç yaratmak. Bu bilinci yarat›rken de tabii
kendimize birtak›m yol haritalar› çizdik. O yol
haritas›yla ilgili olarak rica etsek Hasan Bey bir
ﬂeyler söyler mi?
HASAN SUBAﬁI Ben SPK’n›n getirdi¤i kurallar›n önemli yararlar›n›n oldu¤unu görüyorum.
Bu sadece Türk ﬂirketlerinin dünya ligine girmesi, uluslararas› finans kaynaklar›ndan yararlanmas› aç›s›ndan. Biraz önce kuruluﬂunu ve gayesini bahsetti¤imiz yönetim kurulu, “Kurumsal
Yönetiﬂim”in en önemli organ›nda hem dünyada
hem de Türkiye’de baz› olmamas› gereken uygulamalar var. Örne¤in, yönetim kurulu üyeleri,
kontrol etmekle yükümlü olduklar› yönetim taraf›ndan seçiliyor. Bu dünyada da genellikle
böyle oluyor. Kontrol edeceklerin kontrol edilecekler taraf›ndan seçilmesi ters bir durum. Bir
yerde hükümeti seçecek meclis yerine meclisi
hükümetin seçmesi gibi ters bir durum. Öncelikle bunun düzelmesi laz›m. Bu yeni kurallarla gelen mali kontrol (audit), aday gösterme komiteleri buna dönük haz›rlanm›ﬂ. Bu sistemler oturdu¤u zaman, yönetim kurulu üyelerini yönetim
de¤il, “Audit komitesi”, yani yönetim kurulunun
bu iﬂle görevli komitesi seçecek. Ayn› ﬂekilde
bugün ﬂirketlerde denetçi mekanizmas› var. Denetçi firmalar› yönetim seçiyor. Bir yerde denetçinin iﬂvereni kontrol etmekle yükümlü oldu¤u
bir yönetim.
Halbuki bu yeni sistemde bu denetçilerin seçimi yönetim kurulunun mali kontrol komitesine
(audit komitesine) veriliyor. Burada denetçinin
iﬂvereni yönetim de¤il, olmas› gereken sermayedar oluyor. Küçük nüanslar gibi görünse de

HASAN SUBAŞI

MI A‹LELERDE”

R‹N TAMA
“BORSADAK‹ ﬁ‹RKETLE

“Türkiye’de, 700 tanesi halka açık olmak üzere 90 bin kadar anonim şirket var. Bu rakamın da 350’si
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kote. Bu 350 tanenin hepsi aile şirketi. Aile şirketi derken, hisselerin büyük çoğunluğunun aileye ait olmasından söz ediyorum.
Örneğin, Ford da bir aile şirketi ama, hisselerin sadece yüzde 7’si ailenin elinde. Biz aile şirketi dediğimiz zaman yüzde 60-70-80’leri konuşuyoruz. Peki, bunlar niye böyle bir yönetişime ilgi gösteriyorlar? Çünkü, bir tarafta da şirketin yüzde 80’ine sahip olan bir ailenin stratejik kararları, bağımsız üyelerin olduğu hatta bağımsız üyelerin çoğunlukta olabileceği yönetim kurullarının oluşması gibi kendi
menfaatleriyle çelişen bir durum da söz konusu. Ama bunun da bir açıklaması var. Eğer uluslararası
sermaye kuruluşlarına gidecekseniz, oranın kurallarına uyacaksınız demektir. Bu kulübün kuralı da bu.
Nasıl biz Türkiye olarak Avrupa Birliği’ne girmek için, kendimiz için kolay alamayacağımız, almayı düşünemeyeceğimiz kararları alıyor ve bu kurallara uyacağımızı söylüyorsak benzer biçimde kurumsal
yönetişim prensipleri de özellikle küreselleşme ve artan rekabette bir ihtiyaç olduğu için benimseniyor.
Bugün dünya piyasalarında dünya rekabetine çıkan şirketlerin uluslararası sermaye piyasasından kaynak alma ihtiyaçları var. Dolayısıyla kurallara uyması gerekiyor. Bu bir mecburiyet. Bunu da bugünlerde niye bu şekilde gündeme geldiğini böyle yorumluyorum.
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bunlar önemli de¤iﬂiklikler. Kontrol edilmesi gereken yönetim, bugün hem yönetim kurulu üyelerini hem de denetçi firmalar› seçiyor ki, bu temelinde hata olan bir sistem. Yeni yönetim bunu al›yor ve yönetimi kontrol edilen bir konumda b›rak›p, kontrol edecek olan yönetim kurulu
üyelerini ve audit denetçi firmay›, sermayedar›n
vekillerinin seçmesini sa¤l›yor. Bence bunlar
çok yerinde de¤iﬂiklikler. Bugün birçok yönetim
kurullar›nda yönetim a¤›rl›kl› bir üye yap›s› var.
Bu da oto kontrol gibi bir durum yarat›yor. Bunlar›n da de¤iﬂmesi yerinde. Tabii ba¤›ms›z yöneticilerin yararlar› var. Ama ba¤›ms›z yöneticilerin
say›lar›n›n Amerika’da oldu¤u gibi, bizde de yar›s›ndan ço¤una gitmesinin Türkiye için erken
oldu¤unu, onun da baz› sak›ncalar›n›n oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama onu sonra konuﬂuruz.
SPK’n›n getirdi¤i yeni yönetmelik ve kurallar›n
kurumsal yönetiﬂim sistemini yanl›ﬂ uygulamalardan kurtar›p, yönetimle denetimi ay›rmas› aç›s›ndan yararl› oldu¤unu, dahas› gerekli oldu¤unu düﬂünmekteyim. Aksi taktirde kendini denetleyen organlar› kendi seçen yönetimin denetlenmesinin sa¤l›kl› olmas› pek mümkün olmayacak.
ACLAN ACAR Asl›nda bizim bu çevrede hep
söylenen bir laft›r: “Kervan yolda dizilir”. Yola
ç›kars›n›z, kervan kendi mecras›na girer. Bizde
de böyle geliﬂmiﬂtir. Önce bir iﬂ hayat› baﬂlar,
yürür gider. Sonradan kurallar arkadan gelir;
“Dur bir dakika ortada yasal düzenleme yok buna derhal bir düzenleme yapal›m” denir. Hepinizin çok iyi bildi¤i gibi bu telekomünikasyon alan›nda da böyle olmuﬂtur, finans alan›nda da
böyle olmuﬂtur. ‹lk kez yasa koyucu önden neler yapal›m diye bakmaya baﬂlad›..
HASAN SUBAﬁI Yaln›z dünyada da kervan›
yolda düzdükleri görülüyor. ‹nﬂallah biz kervan›
daha önceden dizece¤iz.
ACLAN ACAR Asl›nda uygulamada ﬂunlar da
oluyor. Diyelim siz yola böyle ç›k›yorsunuz,
uzun vadede olumlu olaca¤›n› da görüyorsunuz.
Ama bu karar süreci, ortak ak›l nedeniyle biraz
uzad›¤›ndan dolay›, spesifik bir iﬂte ﬂirket para
kaybediyor ve hemen panik baﬂl›yor. “Bak gördünüz mü bunu yapt›k, o yüzden geç kald›k, zaman›nda karar veremedik” yorumlar› oluyor. Eksiler biraz uzun soluklu. Onun için Cem’in bahsetti¤i gibi karar› çok net olarak ve iﬂin en baﬂ›ndan do¤ru vermek laz›m. Çünkü patinaj da yapmamak gerekir. Bir ileri iki geri gidilirse bu çok
daha kötü sonuçlara yol açabilir.
CEM UﬁAKLI Söyledi¤iniz çok önemli. Çünkü, böyle bir sürece girildi¤inde di¤er aile fertleri, üst düzey profesyoneller, hatta çal›ﬂanlar bü14 / 2004

yük bir beklenti içinde oluyor. Daha kurumsal
yapaca¤›z gibi, farkl› bir yap›ya bürünülüyor.
Geri döndü¤ünüzde buna baﬂlad›k ama beceremedik düﬂüncesiyle hem kurum hem aile büyük
hayal k›r›kl›¤› yaﬂ›yor. Kuruma bu gibi maliyetleri var. ‹kincisi geri dönüﬂü olmayacak bir ﬂekilde yola ç›kmak. Üçüncüsü, insanlar›, bunlar di¤er aile fertleri de olabilir, üst düzey profesyoneller olabilir; ikna etmek gerekiyor. ‹nand›¤›n›z, geri dönüﬂü olmayacak biçimde yola ç›kmaya karar verdiniz, etraf›n›zdaki insanlar› ikna ettiniz. Dördüncüsü de belki de bunlar› yapt›ktan
sonra en kolay› bu iﬂi baﬂarmak için bir dizi uygulamay› da zaman içinde organizasyonun bunu
abzorbe edebilece¤i bir takvimde uygulamaya
koymak. Örne¤in, ilk baﬂta iﬂleyen bir yönetim
kurulunu sa¤lamak gerekiyor. Hakikaten katk›s›
olacak, beceri sahibi, neticede oy kullanacak bir
yönetim kurulu oluﬂturmak, bu yap›y› kurmak
gerekiyor.
‹kinci ﬂ›k, rolünü çok iyi belirlemek. Bu noktada “Biz neyi yap›yoruz, neyi yapm›yoruz?” or-

ACLAN ACAR

YE
BA⁄IMSIZ Ü I?
AL
NASIL OLM
Bir de bizim aslında şu an kendi aramızda
özellikle tartıştığımız, arayış konusu yapacağımız konu bağımsızlık konusu. Bağımsızlığın tanımı da çok önemli. Nedir bu bağımsızlık? Neden bağımsız? Bir yönetim kurulu üyesinin bağımsız olması derken, hissedardan bağımsız
bir üye düşünülebilir mi? Çünkü neticede genel
kurul o yönetim kurulunu oluşturuyor.
Bağımsızdan kasıt, biraz da icradan bağımsız kast ediliyor. Çünkü bir yerde hissedara
bağlı, çünkü onu temsil ediyor. İkincisi birçok
hissedar için şu tartışma başladı: “Biz şimdi bağımsız üye getireceğiz oraya ama adam hiç
risk almayacak. Elini taşın altına koyması lazım.” Bağımsız üyenin eli taşın altında değil mi
ki? Bağımsız da olsa, yönetimden de bağımsız
olsa bir yönetim kurulu üye ise eli de, kafası da,
her şeyi de taşın altında.

KEMAL
SAATÇ‹O⁄LU
“Dünyada tek tip
bir kurumsal
yönetiﬂim biçimi
de yok. Genelde
ülkeler 3 gruba
ayr›l›yor. Bunu da
arka plandaki
kanun yap›s›na
göre yap›yorlar.
Amerika, ‹ngiltere
gibi yasalar›n
herkes için
nispeten h›zl›
iﬂledi¤i, orta karar
kuvvetlilikte
iﬂleyen Almanya,
Japonya gibi
ülkeler var. Bir de
yasalar›n daha
arka planda
kald›¤›, daha
uzun sürede
iﬂledi¤i ‹talya‹spanya var.
Türkiye’de olsa
olsa bu son gruba
giriyordur.”

taya koymak. Örne¤in detayl› operasyonlara kar›ﬂmayaca¤›z, ama stratejik konular› tart›ﬂaca¤›z.
Örne¤in, “‹ki tane daha otomobil alal›m m›, almayal›m m›?” diye tart›ﬂmayacak, büyük yat›r›m
kararlar›n› tart›ﬂaca¤›z. O rolü belirleyece¤iz.
Üçüncü olarak iﬂleyiﬂ. Bu nas›l çal›ﬂacak? Bir
konuyu tart›ﬂaca¤›z, sonra herkes oyunu kullanmak üzere elini kald›racak gibi çok basit iﬂleyiﬂ
kurallar›n› uygulamak. Basit bir örnek: Patron
oturur, herkes fikrini söyler patron ﬂöyle bir söylenenleri toparlar ve ama asl›nda kendi karar verir. Kimse de pek sesini ç›karamaz. O iﬂleyiﬂ mekanizmas›yla herkes fikrini söylesin oylayal›m,
dörde üç karar böyle al›n›r gibi, çok basit bir iﬂleyiﬂ metodu bile olay›n havas›n› çok önemli derecede etkileyen bir durum.
Dördüncü nokta da bunun yap› taﬂlar›n› iyi
oturtmakt›r bence. Ve Anadolu’daki aile ﬂirketlerindeki baﬂtaki patronlar›n en büyük karar vermesi gereken konu; bunu yaparken kendisi için
art›s›n›n, eksisinin ne olaca¤› konusu. Bir patron, e¤er bunun eksileri benim için fazla geliyor
diyorsa, hiç bu sürece girmeyin derim. Kendim
için konuﬂuyorum, ne kadar kurumsal yönetime
inansam da eksiler fazla geliyorsa bekleyin derim. Bekleyip, art›lar›n daha çok oldu¤u bir zaman girin. Ama eksiler varsa bu iﬂ zaten yürümeyecek.
M. RAUF ATEﬁ Benim sormak istedi¤im tamamen ﬂu: Yönetim kurulunu de¤iﬂtiriyorsunuz.
Buna benzer baﬂka neler de¤iﬂir ﬂirkette? Ben
karar verdim, ﬂirketimi yar›n sabahtan itibaren o
kodlara göre yönetece¤im dedi¤iniz andan itibaren ne yapmak gerekiyor?
ACLAN ACAR Sizin bu söyledi¤inizde en basit biçimiyle birinci kural ﬂu: Yönetim kurulunun
görev tan›m›n› ve fonksiyonlar›n› yapmak, hatta
bunu yaz›l› yapmak ve mevcut yönetim kurulu
üyeleriyle paylaﬂmak gerekiyor.
‹kinci mutlak olmas› gereken, icra ile icray›
yürütecek organla yönetim kurulu baﬂkan›n› birbirinden ay›rmak. Yani genel müdürle yönetim
kurulu baﬂkan›n›n birbirinden ayr› ayr› kiﬂiler olmas› gerekiyor.
Yönetim kurulunu tercihen hesap alan sonuçlar› takip eden ve stratejiyi koyan bir organ
haline getirmek; yürütmeyi ise, iﬂi yapan ekibiyse, yönetim kurulunun d›ﬂ›nda oluﬂturmak. Arada bir hatt› kurmak için icra kurulu baﬂkan›n› da
yönetim kurulu üyesi olarak atayabilirsiniz.
Ayr›ca, yönetim kurulu içinde çeﬂitli fonksiyonlar› tan›mlamak gerekir. Denetim ve risk yönetimi fonksiyonu gibi, o ﬂirketin olmazsa olmaz
hayati iﬂlevlerini yürütecek komiteleri, yönetim
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kurulu aras›nda paylaﬂt›rmak da gerekiyor.
ACLAN ACAR Dünyadaki örneklerine bakt›¤›m›z zaman, özellikle aile için Harvard Üniversitesi’nin özel e¤itim programlar› var. Yani, aile
fertlerinin nas›l bu iﬂi yönetece¤ine dair e¤itim
programlar› düzenliyor. Türkiye’de de bu tür
programlar yap›labilir mi? Ya bunu profesyonel
ekipler üstlenecek ya da e¤itimle verilecek. Biraz önce Rauf Bey’in sordu¤u, Türkiye’nin herhangi bir yerinde patron, ben buna inan›yorum,
ama ben bu iﬂe nas›l baﬂlayaca¤›m› bilmiyorum
diyorsa, acaba burada bir yol gösterebilir mi?
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU ﬁu ana kadar bu düﬂünülmüﬂ veya konuﬂulmuﬂ bir konu de¤il. Daha
çok dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerinin verdi¤i bir hizmet.
Belki bunu daha geniﬂ bir kitleye yaymak için
Kurumsal Yönetim Derne¤i’yle ortaklaﬂa olarak
birtak›m üniversitelerin yapabilece¤i faaliyetler
olabilir.
ACLAN ACAR ‹lginç bir e¤itim konusu olabilir. Tamamen iﬂadamlar›na ve gelece¤in patronlar›na dönük, 3-4 ay e¤itim verilebilir. Bu üniversite için de bir gelir kayna¤› olur. Böyle bir çal›ﬂma ba¤›ms›z hizmet veren dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerini baltalamaz, aksine tamamlar. Çünkü ﬂirketlerin bu konuda e¤itim verme imkanlar› olmayabilir ama en az›ndan onlar› üniversitenin bu bölümlerine yönlendirerek uygulayabiliriz. Asl›nda
bu da dan›ﬂmanl›k ﬂirketleriyle rekabeti getirmez, aksine bütünleﬂtirici olur.
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU ﬁimdi ö¤rencilere yaklaﬂ›rken kendi içimizde yapt›¤›m›z bir eleﬂtiri
var. O da ö¤rencilerimiz aras›nda yeterince giriﬂimci ç›kmamas›. Belki de asl›nda bunu teﬂvik
etmenin yollar›ndan biri de bu olabilir. Bu tür
e¤itimlerle normal ald›klar› e¤itimleri desteklemek.
ACLAN ACAR Ben Ürdün’de Amerikal› bir
MIT profesörü ile tan›ﬂt›m. Giriﬂimcilik konusunda ders veriyor. Ama dersi ders olarak anlatm›-

MURAT KURAL ﬁirketlerden, ailelerden “Biz bu
yeni duruma adapte olmak istiyoruz, neler
yapmal›y›z” diye giderek artan bir talep var.
Tabii ilk olarak bakt›¤›m›z zaman, yönetim
kurullar›ndan baﬂl›yoruz. Yönetim kurullar›nda
ne yapabiliriz, nas›l imtiyaz verebiliriz,
imtiyazlarda nas›l de¤iﬂiklik yapabiliriz bunlar›
inceliyoruz. Onun daha alt detaylar›na veya ﬂu
an burada tart›ﬂmakta oldu¤umuz konular ﬂu
anda daha ön plana ç›kmam›ﬂ durumda.
Ama belirli bir süreç sonunda bunlar›n da
gündeme ç›kaca¤›n› düﬂünüyoruz.
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yor; sermaye koymuﬂlar, giriﬂimcilik dersi alan
çocuklar beraberce o sermayeyi yönetiyorlar.
Batarlarsa s›n›fta kal›yorlar, tersi durumda geçiyorlar. Çok ciddi bir fon birikmiﬂ orada. Hepsi
kazanm›ﬂlar yani…
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU Bizim üniversite içinde buna benzer yapt›¤›m›z çok daha ufak çapl›
bir ﬂey var. MBA program› içinde, herhangi bir
derse ba¤›ml› kalmadan, bussines plan ortaya ç›karma ve onu belirli bir aﬂamaya getirme projesi yani. Bütün MBA ö¤rencileri ikinci dönemlerinde bunu al›yorlar. Pazarlama, operasyon, muhasebe, finans derslerinin birtak›m ortak özelliklerini kullanarak ortaya bir fikirle geliyorlar. Bu
fikri iﬂ plan›na dönüﬂtürüp, y›l sonunda risk sermayedarlar›n›n da bulundu¤u bir ortamda bunlar›n sunumlar›n› yap›yorlar. Hedef, asl›nda orada iyi bir proje ortaya ç›kmas› halinde desteklenip hayata geçirilmesi.
ACLAN ACAR Asl›nda ﬂu konu da çok ilginç.
Türkiye büyük bir ülke. Çok say›da ﬂirket var.
Ama tabii bir yerden baﬂlamak laz›m. Acaba bu
baﬂlang›ç noktas› küçük ve orta ölçekli ﬂirketlere, ﬂu anda ulaﬂmay› hayal dahi edemeyecekleri
kadar zor hedefi göstermek mi olmal›, yoksa,
kurumsallaﬂman›n ilk faz›n› tamamlam›ﬂ ﬂirketlerle mi baﬂlamal›?

HALUK ALACAKLIOĞLU

L DÖNÜﬁEB‹L‹R?

A‹LE ﬁ‹RKETLER‹ NASI

640 BİN ŞİRKETİN DURUMU Benim ana işim; aile şirketleri danışmanlığı. Fakat odaklanılan nokta, kurumsal yönetimden önceki safha. Şimdi bir kere bunlara geçmeden önce çok önemli bir adım daha var. Türkiye’de 90 bin küsur AŞ, 560 bin civarında limited şirket. Bunların 200-300’ü borsaya açık
ve yabancılarla tanışmaya başlıyor. Düşünün, muazzam bir topluluk var ortada ve bu topluluk daha kurumsal yönetim, kurumsallaşma gibi kavramlardan çok uzakta. Bir kere bence kurumsallaşma aileden
başlamak zorunda. Aile, hissedar, çalışan aile ferdi ve dışarıdan katılanlar varsa eğer, onların ayrımlarını yapmak durumunda.
NEREDEN BAŞLAMALI? Neler değişecek diyorsanız, en basitinden o adımlara geçmeden önce,
bunların arasındaki birtakım şeylerin kurumsallaşması lazım. Bu, aile şirketi fertlerinin hangi şartlarda
şirkette çalışacağına kadar birçok konuyu kapsar. Ben daha önceki işimde yabancı şirketlerle ağırlıklı
olarak çalışıyordum ve hepsi de kalburüstü şirketlerdi. Ama geldiğimiz noktalar hep aynıydı.
AİLE VE İŞ AYRILMALI Bu tip kavramları tartışmaya başladığınız zaman, işin aile boyutunu unutuyorsunuz ve eninde sonunda o işin içine girmiş oluyor. O karmaşalık içinde zaten kurumsal yönetimin aslında çok doğru olan bir takım şeylerini uygulamanın imkanı olmuyor. İnsanlara bağlısın, aileler
işin içine girift olmuş durumda. Ben laiklik örneğini vermeyi seviyorum. Din ve devlet işlerinin ayrılması gibi. Aile işleri ile iş’in işinin ayrılmasının bir şekilde alt yapısının oluşturulması gerekiyor. Benim tavsiyem, Türkiye’deki birçok şirketin ki, yüzde 99’u diyebiliriz konuya bu şekilde yaklaşıp, ondan sonra
kurumsal yönetimin ilkelerinin başarıyla uygulanmaya başlanması gerekiyor.

Burada mesela bugün borsaya kote ﬂirketler,
arkas›ndan onu takip eden ikinci potansiyeller
yani buralara m› hedeflememiz laz›m? Capital’in
Türkiye’de çok önemli bir okuyucu kitlesi var;
aç›p okudu¤u zaman tam deyimiyle havlu atar

m› acaba? Biz bu noktaya gelemeyiz kardeﬂim
mi der? Yine bizim bir panelimizde bir konuﬂmac›m›z dedi ki: “Çok güzel söylüyorsunuz, kurumsal yönetiﬂimden bahsediyorsunuz, ba¤›ms›z
yönetim kurulu üyelerinden de söz ediyorsunuz,
bunlar› anl›yoruz ama daha bizim birçok ﬂirketimizde yönetim kurulu toplanm›yor ki. Önce oray› bir aﬂsak, sonraki aﬂamalar› düﬂünece¤iz. Hasan Bey nas›l bir yol izlemek gerekir konusundaki görüﬂlerini bizimle paylaﬂ›r m›?
VOLKAN AKI ﬁirketler adapte olurken her aile ﬂirketinde de ya da yönetiﬂime olan ayr› modeller mi uygulanmas› gerekir? Buna nas›l karar
verilecek? Do¤ru olana nas›l ulaﬂ›lacak?
HASAN SUBAﬁI Böyle bir yap›n›n Türkiye’nin geneline yay›lmas› bence örneklerle olacak. Biraz önce bahsetti¤im büyük ﬂirketler bunu uygulayacak ve yol gösterecek. Baﬂar›l› örnekleri görürlerse bunu yaparlar.
‹kincisi de mecbur kal›rlarsa uygularlar. SPK
kurallar›n› koyuyor; “Halk›n sermayesine, kayna¤›na ulaﬂacaksan bu kurallar› uygulaman laz›m” diyor.
Yaln›z burada ﬂöyle bir zorluk görüyorum.
Bugün Türkiye’deki ﬂirketlerin büyük ço¤unlu¤unda aileler, hisselerin önemli bir ço¤unlu¤una
sahip. Böyle bir yap›yla gidip Amerika’daki ﬂirketleri ve oradaki uygulamalar› konuﬂuyoruz.
Halbuki orada hisse tabana yay›lm›ﬂ. Hissenin
tabana yay›lmas› artmadan ya da kurumsal yönetiﬂimin geliﬂmesini hisselerin tabana yay›lmas›yla orant›l› olarak do¤ru gidece¤ini söylüyoruz.
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HASAN SUBAŞI

‹ YÜKSEK”

“‹ﬁ DÜNYASININ ‹LG‹S

Aslında SPK’nın da çok güzel çalışmaları var bu konuda. İşin aslına bakarsanız Türkiye’de kanun
koyucu veya kamu yönetimi anlamında SPK çok ileri bir düzeyde. Çünkü, Amerika’daki benzerine uygun bir paralelde kurumsal iletişim ilkelerine ilişkin bir kitapçık yayınladılar. Bu konuda gerek başkan,
gerek diğer üyeler kamuoyu oluşturmak açısından can-ı gönülden yapılan tüm çalışmalara katılıyorlar.
Şöyle derler toplarsak; örneğin iş dünyası konuya pozitif bakıyor. SPK ve İMKB gibi kurumlar da bu
konunun gelişmesi için çaba sarf ediyorlar. Akademik çevreler de, yine bizim bilgimiz dahilinde ODTÜ,
Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, ki orada aynı zamanda TÜSİAD’la birlikte bir forum oluşumu da
yaptılar; çok sıcak bakıyorlar.
Yine biz dernek çalışmalarımız sırasında yarı kamu kuruluşları sayılabilecek TÜSİAD, MÜSİAD gibi kuruluşların da aralarında olduğu çeşitli işadamları derneklerini ziyaret ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanını ziyaret ettik, konuştuk. Onların son derece pozitif ve gelişimi için katkıda bulunmak isteklerini gördük. Kamuoyunun da ilgisi çok fazla.

Çünkü, yüzde 80 hisseye sahip olan bir ailenin
ﬂirketteki riski, yüzde 20’ye sahip hissedarlara
göre daha fazla olacakt›r. Bir kere burada birinin
eli, kolu taﬂ›n alt›nda, öbürünün t›rna¤›. Birisinin
kaybedece¤iyle di¤erinin kaybedece¤i çok farkl›. Kald› ki, burada Amerika’daki ya da yurtd›ﬂ›ndaki sistem, küçük sermayedar›n haklar›yla ilgili. Fakat onlar da yaﬂayarak görüyorlar ki, sermayedar›n sorumluluklar› da önemli. Henüz bunun
üzerine onlar da gitmeye baﬂlamad›lar.
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU Hasan Bey’in söyledi¤i gibi herhangi bir ülkedeki kurumsal yönetiﬂimi al›p, baﬂka bir ülkeye uygulamak mümkün
de¤il. Zaten dünyada tek tip bir kurumsal yönetiﬂim biçimi de yok. Genelde ülkeler 3 gruba ay-
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r›l›yor. Bunu da arka plandaki kanun yap›s›na
göre yap›yorlar. Amerika, ‹ngiltere gibi yasalar›n
herkes için nispeten h›zl› iﬂledi¤i, orta karar kuvvetlilikte iﬂleyen Almanya, Japonya gibi ülkeler
var. Bir de yasalar›n daha arka planda kald›¤›,
daha uzun sürede iﬂledi¤i ‹talya – ‹spanya var.
Türkiye’de olsa olsa bu son gruba giriyordur.
Sermaye piyasas›ndaki hissedarlar›n kompozisyonlar› da bunu göre de¤iﬂiyor. Amerika’da,
‹ngiltere’de çok yayg›n hissedarlar var, yani küçük yat›r›mc› say›s› çok. Çünkü onlar›n haklar›
iyi korunuyor. Almanya ve Japonya gibi ülkelerde daha çok kurumsal yat›r›mc›lar, bankalar gibi
daha yüksek oranda hisse tutan kurumlar var.
‹talya ve ‹spanya gibi ülkelerde de, -ki Türki-

ye de bu guruba giriyor- hisseler daha çok ailelerin elinde. Asl›nda küçük yat›r›mc›, hisselerin
büyük ço¤unlu¤unu ailelerin tuttu¤u bir ﬂirkete
de girmek istemiyor. Çünkü, haklar›n› nas›l savunaca¤›n› bilmiyor veya bir tak›m durumlarda
yasalar›n kendisine nas›l yard›m edece¤ini konusunda ﬂüpheleri oluyor. O yüzden bizim uzun
vadede Amerika gibi kurumsal bir iletiﬂim modeline ulaﬂmam›z için Hasan beyin söyledi¤i gibi
yayg›n hisse tutumuna geçilmesi, ﬂirketin yüzde
80 yat›r›mc›lar, yüzde 20 aileler taraf›ndan tutulmas› laz›m. Bu durumda kurumsal iletiﬂim zaten
bir nevi kendi iste¤iyle de uygulanan bir sistem
haline geliyor. Bu noktada her zaman d›ﬂar›dan
bir gurubun gelip, ço¤unluk hisseyi al›p, ﬂu anki yönetim kurulunu olay›n d›ﬂ›nda b›rakmas› da
söz konusu. Ama ailenin yüzde 80’ini elinde bulundurdu¤u bir yap›da bireysel yat›r›mc›lar›n iﬂin
içine girmesi zorlaﬂ›yor. Risklerin kimler taraf›ndan paylaﬂ›ld›¤› da çok farkl›. O yüzden geliﬂmiﬂ
borsalardaki kurumsal yat›r›mc›, kurumsal yönetiﬂim ilkelerini al›p aynen buraya getirmek mümkün de¤il.
RAUF ATEﬁ En iyi uygulamalar Amerika kaynakl› m›?
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU ﬁimdi kesin ﬂura tan›ml› demek mümkün de¤il ama Amerika’daki
sistemin içinde kurumsal yönetiﬂimin bir parças›
olan yönetim kurullar›na ek olarak kurumsal yat›r›mc›lar var. Bankalar, emeklilik fonlar› ve buna benzer ﬂirketler..
HASAN SUBAﬁI Her ülkedeki kurumsal yönetiﬂim o ülkelerdeki koﬂullar ve kültüre ba¤l›d›r.
Amerika’daki koﬂullar ve kültüre
göre uygulama var. Ama bu Almanya’da farkl› oluyor. Her ülkenin kendi kültürüne, koﬂullar›na, hukukuna, ﬂirket yap›s›na
göre de¤iﬂiyor. Bizim için ﬂu anda Türkiye için en iyiyi bulmak
olmal›.
ACLAN ACAR Hasan Bey çok
güzel bir konuya da de¤indi. Yat›r›mc›n›n niteli¤i de çok önemli.
E¤er yat›r›mc› bir portföy yat›r›mc›s›ysa, yani yaﬂama da k›sa
vadede, “3-4 ay bir fon al›p ç›ka-

Kat›l›mc›lar, 2,5 saatlik
tart›ﬂman›n ard›ndan toplu
halde resim çektirdi.

y›m” diye bak›yorsa, o zaman ﬂirketin uzun vadeli stratejik konular›nda söz sahibi olmaktan ziyade daha f›rsatç› yaklaﬂ›mla hissedeki de¤er art›ﬂ›na bakarak girip ç›k›yor. Oysa ﬂirket belki
as›rlar boyu devam edecek bir ﬂirket.
Bizim son y›llarda özellikle makro ekonomik
dalgalanmalar›n yaratt›¤› sonuçlar› biraz tart›ﬂmam›z gerekiyor. Borsaya kote birçok ﬂirket,
az›nl›k hissedar› olan ﬂirketin an›nda tahtas› kapat›ld› ve devre d›ﬂ› kald›. Bir anlamda o yat›r›mc›n›n yapt›¤› yat›r›m buharlaﬂt› diyebiliriz. Küçük
yat›r›mc› aç›s›ndan buna bakarsan›z, o yat›r›mc›
belki de hiçbir suçu günah› olmadan, analiz yetene¤i bile olmadan yapm›ﬂ oldu¤u bir yat›r›m›n
ACLAN ACAR

EN DE
“TÜRK‹YE’D
ER VAR”
‹Y‹ ÖRNEKL
Türkiye’de bu konuda örnek olabilecek şirketlerimiz var. Konuşmamızın başında da Hasan Bey’in dediği gibi, öncelikle dünyaya açılan
şirketler bu çalışmaları başlatıyor. Örneğin, Arçelik gibi kurumsallaşmış, ihracat yapan şirketler varsa, ilk başta oralardan gelmeye başlıyor.
Uluslararası entegrasyonla birlikte bunlar şirkete ihtiyaç olarak gelmeye başlıyor. Veya bir takım derslerin ardından, mesela çok ciddi bir krizin sonrasında şirketin ciddi problemleriyle karşılaştığınız zaman bu problemlerin çözümü için
kurumsal yönetişim ilkelerini aramaya başlıyorsunuz.
Bu anlamda 2001 krizinde çok canımız yandı. Birden bire dövizin çok hızlı yürüdüğü, tek
adamla alınan bir takım kararların şirketi çok
farklı bir yere getirebildiği ortamları yaşadığımız için, henüz Türkiye’nin gündeminde kurumsal yönetişim konusu tam yokken, biz TANSAŞ’da bunları uygulamaya başlamıştık. İki yıllık bir deneyim geçirdik ve şu anda şirket kâr
edilen bir konuma geldi. Zaten üç ayda bir yaptığımız basın toplantılarıyla biz bunları şeffaflığın bir parçası olarak düzenli olarak açıklıyoruz. Aslında bizim sektörümüzde, yani eğer perakendecilik sektörü olarak bakarsanız insanlar
rakamları çok da açıklamazlar. Genelde biraz
gizli saklıdır. Buna rağmen çıkıp, satış sayımız
şu kadar arttı, payımız şu kadar oldu, şunu iyi
yaptık, bunu kötü yaptık diye kamuoyuna açıklıyoruz. Çünkü müşterimizin de hakkı olduğuna
inanıyoruz. Sözünü ettiğim kurumsal yönetişim
rating’ini de aldık. Şu anda zannederim Türkiye
de tek şirket biziz. Orada da 10 üzerinden yedi
puandayız. Demek ki, daha iyileştirilecek yolumuz var ve çalışmalarımız devam ediyor.
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sonucunda elindeki para birden bire gidiverdi.
Bunu ﬂöyle de yorumlayabilirsiniz; bir ﬂirketin hissesine yat›r›m yapmak bir risk, ama riski
ölçecek kadar enstrüman bu yat›r›mc›lar›n elinde maalesef yoktu. ‹ﬂte, kurumsal yönetiﬂim ilkeleri uygulanan ﬂirketlerdeki performans, bu
tür ola¤anüstü ani dalgalanmalara neden vermiyor. Bu çok net; ölçülmüﬂ bir de¤er. Bu yüzden
kurumsal yönetiﬂimin bu anlamda büyük ﬂirketlerde, öncelikle borsaya kote ﬂirketlerde uygulanm›ﬂ olmas›nda büyük fayda var. Türkiye modeli, ki bizim de üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z model
budur. OECD’ye de dernek olarak da bilgi aktar›yoruz. Yazm›ﬂ oldu¤umuz, arkadaﬂlar›m›z›n
haz›rlam›ﬂ oldu¤u kodlar, SPK’n›n haz›rlad›¤›yla
birbirine çok benzer iki uygulamadan bir tanesi.
Dolay›s›yla, Türkiye için bir model çal›ﬂmas›
yapmak gerekecek.
CEM UﬁAKLI ‹lave etmek istiyordum. Krize
kadar küçük yat›r›mc› da olaylar›n fark›nda de¤ildi. Krizde yaklaﬂ›k 23 tane banka batt›. Belki
k›sa dönemde etkilenilen bankac›l›k sektörünün
çöküﬂüydü. Benim ﬂahsi kanaatimce, oradaki sorun, ço¤u örnekte oldu¤u gibi tek bir patronun
bankan›n fonlar›n› istedi¤i gibi yönetmesinden
kaynakland›. Bu bazen bir ahlaks›z davran›ﬂt›,
bazen de yanl›ﬂ bir karard› ama kurumsal yönetim uygulan›yor olsayd› batan banka say›s› o kaFamily
Business
Dan›ﬂmanl›k
ﬂirketinin
baﬂkan›
Haluk
Alacakl›o¤lu,
Paris’te
yap›lan
konferanstaki
bilgileri
paylaﬂt›.
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dar olmayacak, belki 3-5 taneyle s›n›rl› kalacakt›. Türkiye bu kadar büyük bir yükün alt›nda
kalmayacakt›.
Dolay›s›yla, kurumsal yönetiﬂimin bence ülkeye, özellikle bankac›l›k, finans sektörüne çok
büyük etkisi var. Ayr›ca, birçok küçük sermayedar o dönemde hisselerinin s›f›rland›¤›n› gördü.
Dolay›s›yla, Türkiye’de sermaye piyasalar›n›n
tekrar büyümesi için, halk›n da bu enstrümanlar› almas› için ﬂirketlerin de özellikle banka gibi
kurumlar›n insanlar› ikna edici olmas› gerekiyor.
‹nsanlar›n bir süre öncesine kadar pek dili yanmam›ﬂt›; ama art›k dili yand›. Kurumsal yönetimin o anlamda çok etkisi var.
KEMAL SAATÇ‹O⁄LU Zaten yap›lan araﬂt›rmalarda kurumsal yönetimin normal durumlardan çok iﬂler kötüye gitti¤i zaman çok önem taﬂ›d›¤› yönünde.
CEM UﬁAKLI Bir yönetim kurulunun gerçek
hayattaki iﬂleyiﬂine bakt›¤›n›z zaman, iﬂler iyi gidiyorsa yönetim kurulu, icralar›n çok üzerine
gitmez, fazla sorgulamaz. Ama bir tak›m risk parametreleri aﬂ›l›yor, organizasyonda bir tak›m
düzensizlikler varsa, tansiyon yükseliyorsa o zaman yönetim kurulu icray› tabiri caizse sorguya
çekiyor. Dolay›s›yla yönetim kuruluyla çok birebir etkisi olan bir durum.
RAUF ATEﬁ Enron skandal›ndan sonra, iyi

yönetimle ilgili yeni bir yaklaﬂ›m
ortaya ç›kt› m›?
CEM UﬁAKLI Hasan Bey’in söyledi¤i çok önemli bir nokta var;
Amerika’da kültür daha çok liderlik kavram› üzerinedir. Sporda öyle, baﬂkanl›k sistemi böyle. Bizde
de vard›r ama orada çok daha belirgindir. Daha küçükken “okul tak›m›n›n baﬂ› ol, s›n›f›n baﬂkan› ol”
gibi hedeflere yönelinir. ‹ﬂ dünyas›nda da öyle. Birçok Amerikan
ﬂirketinde yönetim kurulu baﬂkan›yla icra kurulu baﬂkan› ayn› kiﬂiden oluﬂuyor.
HASAN SUBAﬁI En iyi ile kültür aras›ndaki ba¤› gösteriyor. Asl›nda denetimle yönetimin ayn› kiﬂide olmas› temelinde yanl›ﬂ bir
ﬂey. Yarg› ve yasama hem de yürütmenin ayn› yerde toplanmas›,
prensip olarak yanl›ﬂ bir ﬂey. Amerika y›llarca bu ﬂekilde davrand›;
çünkü Amerika’n›n kültürüne ve
ﬂartlar›na uygundu.
Enron gibi hadiselerden sonra bunu de¤iﬂtirmek için yola ç›kt›lar. Ama mesela Avrupa’da
öyle de¤il. ﬁunu tekrar vurgulamak için Cem’in
sözünü kestim. En iyi yok; ﬂartlara ve kültüre en
uygun olan ﬂey var. Amerika’y› biz hep gözümüzde büyütüyoruz ama en basit temel bir hata, Amerika’da y›llarca süregeldi.
CEM UﬁAKLI Belki hukuksal önlemler yok
ama ﬂöyle bir örnek var, Amerika’n›n en büyük
yat›r›m fonlar›ndan Calper’s, kategorik olarak
yönetim kurulu baﬂkan›yla icra kurulu baﬂkan›n›n ayn› oldu¤u ﬂirketlere art›k yat›r›m yapmayaca¤›na dair bir karar ald›. Dolay›s›yla pratikte yat›r›m fonlar›n›n çok ciddi de¤iﬂiklikleri oldu. Bir
sürü düzenleme, yasalar ç›kar›ld›.
ACLAN ACAR Bir de ﬂu de¤iﬂiklik var ki; bu
önemli diye düﬂünüyorum. Eskiden beri ve halen kurumsal yönetiﬂim ilkelerini uyguluyor olabilirsiniz. Uygulad›¤›n›z› da iddia edebilirsiniz.
Bunun ölçümü yoktur. Oysa ﬂu anda dünyada
kabul görmüﬂ üç tane önemli rating ﬂirketi bu
konuda puanlama ve dereceleme yapmaya baﬂlad›. Standard & Poor’s, Moody’s ve Fitch gibi bu
3 ﬂirket -ki bunlar bugüne kadar risk derecelemesi yaparlard›- ﬂimdi kendi içlerinde kurumsal
yönetiﬂim rating’i, corprate governance ad› alt›nda ﬂirketleri derecelemeye baﬂlad›lar. Bu da ayr›
bir standart.
ﬁimdi bir anlamda siz, ben ﬂirketimi belirlen-

miﬂ esaslar dahilinde kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetiyorum diyorsunuz. Bunu dedi¤iniz de onlar› davet ediyorsunuz; sizinle birlikte bir süreç geçiriyorlar, dökümantasyonlar›n›za,
uygulamalar›n›za ve bir rating veriyorlar. ﬁu gün
bakt›¤›m›zda, bugün rating alm›ﬂ ﬂirketlerin hisseleri borsada iﬂlem görüyorsa, ayr› bir endekste toplanmas› ve bunun da teﬂvik edilmesi öngörülüyor. Bu da bence Amerika’da önemli de¤iﬂiklik olarak gelen ﬂeylerden bir tanesi.
HASAN SUBAﬁI Bu yeni kanun, CEO ve
CFO’lar›n halka aç›klanan çeyrek dönem sonuçlar›n›n do¤ru oldu¤unu onaylamalar› ve aç›klanan rakamlardan kendilerinin sorumlu olmalar›n› getiriyor. Rakamlar›n yanl›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›rsa
beﬂ milyon dolara kadar ceza ve 20 y›la kadar
hapis cezas› verilebiliyor.
Demin bahsetti¤imiz ﬂeyler Amerika’ya yeni
geliyor. Yani, denetim ﬂirketini art›k CEO seçmeyecek, yönetim kurulunun denetim komitesi seçecek. Bugüne kadar bunu Amerika’da hep CEO
seçermiﬂ; dolay›s›yla kontrolcünün iﬂvereni
kontrol edilenler olmuﬂ.
ACLAN ACAR Oysa, Türk hukukunda bunu
genel kurul seçer, yönetim kurulu de¤il. Avrupa’da böyle.
HASAN SUBAﬁI Ayn› ﬂekilde Amerika’da bu
söyledi¤imiz yasan›n ard›ndan art›k yönetim kurulu üyelerinin CEO’lar taraf›ndan de¤il, Nominating Comite taraf›ndan seçilmesi yürürlü¤e gi-

Aclan Acar
(solda) ve
Hasan Subaﬂ›.
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riyor. Yani Amerika’da yönetim kurulu denetlenecek. ﬁimdi bak›ld›¤›nda nas›l olmuﬂ da yapm›ﬂ
dedikleri ﬂey, 2002’deki yasa de¤iﬂikli¤iyle yürürlü¤e giriyor. Bunlar da y›llarca bizim ve Avrupa’da uygulanan prensipler.
ACLAN ACAR Sizler, konuya ilgi duyan ve
yat›r›m bankac›l›¤› aç›s›ndan olaya bakt›¤›n›zda
sizlerin de¤erlendirmesi nas›l?
MURAT KURAL Türkiye’de özellikle bundan
sonraya yönelik olarak Enron krizinin nihai olarak Türkiye’ye yans›mas› çerçevesinde inceledi¤imizde bir hayli h›zl› biçimde çaba harcand›¤›n›, gerek SPK nezdinde gerek kurumlar nezdinde bir çaba harcand›¤›n› görüyoruz. Bize de son
zamanlarda gelen müﬂteriler, kurumsal yönetiﬂime özellikle girmemizi istiyorlar. Özellikle bu
konularda halka aç›lma öncesinde neler yap›labilece¤ini ya da bu konularda nas›l bir bilgilendirme elde edilece¤ini özellikle sorguluyorlar.
ﬁirketlerden, ailelerden “Biz bu yeni duruma
adapte olmak istiyoruz, neler yapmal›y›z” diye
giderek artan bir talep var. Tabii ilk olarak bakt›¤›m›z zaman, yönetim kurullar›ndan baﬂl›yoruz. Yönetim kurullar›nda ne yapabiliriz, nas›l
imtiyaz verebiliriz, imtiyazlarda nas›l de¤iﬂiklik
yapabiliriz bunlar› inceliyoruz. Onun daha alt
detaylar›na veya ﬂu an burada tart›ﬂmakta oldu¤umuz konular ﬂu anda daha ön plana ç›kmam›ﬂ
durumda. Ama belirli bir süreç sonunda bunlar›n da gündeme ç›kaca¤›n› düﬂünüyoruz.
TALAT YEﬁ‹LO⁄LU Enron, Worldcom’da yaﬂananlardan sonra, Türkiye’de hemen reaksiyon
gösterildi. Özellikle ﬂirketlerin denetlenmesi ve
dan›ﬂmanl›k iﬂlerinin ayr›lmas›na yönelik
SPK’n›n düzenlemesi oldu...
ACLAN ACAR Gerçi epeydir ayr› çal›ﬂ›yordu
ama ﬂu anda yasal olarak düzenlenmiﬂ oldu. As-

l›nda dünyan›n baz› ülkelerinin baﬂ›na bela olan
baz› hadiseler beraberinde bir tak›m kal›c› düzenlemeleri de getiriyor. Onun için asl›nda bundan ders ç›karmak laz›m. Bunlar biraz pahal›
dersler. Ülke ekonomisi için de dünya ekonomisi için de maliyeti çok yüksek ama hiç de¤ilse
tekrar etmeyecek.
Bir iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Maalesef aﬂ›r› tepkiler sonucu ortaya ç›kan yasal
düzenlemeler de iﬂi çok farkl› bir boyuta getiriyor ve paranoya oluﬂuyor. Bakt›¤›n›zda yönetiﬂim ilkelerinin yerleﬂmesi gayet güzel görünüyor. Kurumsal alanda bunun uygulanmas› çok
iyi. Ama bir de anlamak laz›m. Bizim çok önem-

HASAN SUBAŞI

ER DE⁄‹ﬁT‹?

KOÇ HOLD‹NG’DE NEL

Siz uzun süreden beri holdingde çalışıyorsunuz. Kurucu Vehbi Bey, ikinci kuşak Rahmi Bey ve
üçüncü kuşakla birlikte çalışıyorsunuz. Şimdi orada hem yönetim anlayışında hem yönetim kurulunun
oluşmasında bu kurumsal yapının oluşmasında hepsini canlı olarak yaşadınız. Oradaki deneyimleri,
yaşanan örnekleri bize özetlerseniz aslında çok memnun oluruz.
Aslında çok basit olarak özetlenebilir. Ben Koç Toplulu u’nda bundan 35 sene önce ba ladı ım zaman bir mahalli irketti. Bugün uluslararası bir irket. Bütün sistemler bu ekilde de i ti. Her eyimiz
bizim mahalli pazara, mahalli tüketiciye, mahalli rekabete, mahalli sermaye kaynaklarına finans kurulu larına dönük iken, bugün rakiplerimiz küresel irketler, pazarlarımız küresel pazarlar.
Sermaye kaynaklarını dü ündü ümüz zaman uluslararası sermaye kaynaklarını dü ünüyoruz ve
bütün yöneti im sistemimiz de uluslararası sisteme dönük. Yani bu üç jenerasyonda bu de i ikli i yaadım. Bir de i iklik oldu u zaman tabii ki bütün alt yapıda da paralel olarak de i iyor.Ayrıntıları bence o kadar önemli de il ama Vehbi Bey’in Koç Holding’i mahalli bir kurum holdingi, Rahmi beyinki uluslararası holding oldu. Mustafa’nın ki ise küresel olacak.
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li bir derne¤imiz olan Kalite Derne¤i, son y›llarda yanl›ﬂ anlaﬂ›labiliyor. Yani kalite konsepti dedi¤iniz zaman s›rf ﬂekilsel olarak alg›lanabiliyor.
Bir ﬂeyi s›rf yapm›ﬂ olmak için yapanlar var. S›rf
duvara asmak için kalite belgesi alanlar var.
Kurumsal yönetime s›rf bir taraf için ya da
hissedarlar›n belli bir kesimi için bakmamak laz›m. Bir ﬂirketin gelece¤i aç›s›ndan bakmak gerekir. Çünkü insan hayat› s›n›rl› bir süreyi kaps›yor, Türkiye’de 68-69 yaﬂ. Bugün için bakt›¤›m›zda yavaﬂ yavaﬂ yüz y›la gelmiﬂ ﬂirketlerimiz
var. Ama ülke hayat›na bakt›¤›m›z zaman as›rlar
sürebiliyor. Türkiye’de ﬂirketlerin kiﬂilerle kaim
de¤il, sistemle çal›ﬂan bir kurumsal hayata kavuﬂmas› laz›m. Bizim de bu çal›ﬂmalar› biraz buna bina etmemiz laz›m. Bugün, üçüncü kuﬂaklar›n yönetime daha yeni geldi¤ini görüyoruz. Türkiye’nin en eski, en köklü ﬂirketleri dedi¤imizde
üçüncü kuﬂak aile fertleri yönetime geliyor.
HALUK ALACAKLIO⁄LU En üst düzeydeki
200 aras›nda bir araﬂt›rma yapt›m. Buna göre, bu
ﬂirketlerin yüzde 80’i, henüz ikinci ve üçüncü
kuﬂaklar yönetimde. O kadar genç…
RAUF ATEﬁ ‹yi yönetim aç›s›ndan Türk ﬂirketleri ne durumda? Çok iyi aﬂamada olanlar,
gerçekten bu kodu, kurallar› çok iyi uygulayan
baﬂar›l› örnekler var m›? Bir de örnek olmas› aç›s›ndan bunlara bakmak laz›m.
HASAN SUBAﬁI TANSAﬁ bu konuda çok
önemli bir örnek. Bunu baﬂlatan Aclan bey, bu
konuyu biraz daha açabilir.
HASAN SUBAﬁI Amerika’daki yeni yasayla
birlikte ortalama bir yönetim kurulu üyesinin ﬂirketteki çal›ﬂma süresi, y›lda ortalama 40 saatten
250 saate ç›k›yor. Bunun karﬂ›l›¤›nda da ücretleri de ciddi bir ﬂekilde art›r›yorlar. Ayr›ca, eskiden
bir CEO eskiden dört ﬂirketin yönetim kurulu
üyesiyken ﬂimdi bu say› 2 ye indi. Çünkü ayr›lan zaman artt›¤› zaman ücret de ciddi bir ﬂekilde art›yor.
ACLAN ACAR Biz yönetim kurulu üyeliklerini önden belirliyoruz. Önceden raporlar› da¤›t›yor ve her üyeye ilave etmek istedikleri konu
var m› diye soruyoruz. E¤er varsa o da rapora
dahil oluyor. Gündem d›ﬂ› bir konuyu yönetim
kurullar›nda görüﬂtürmüyoruz. Asl›nda bu da
çok ilginç bir konu. Önceleri, “Bunu ﬂimdi konuﬂmayaca¤›z da ne zaman konuﬂaca¤›z” diye
çok ciddi tepkiler de geldi. Ama öyle yok dedik,
gündeme al›p da konuﬂaca¤›z. E¤er böyle olmazsa konu havada kal›yor. Çünkü haz›rl›ks›z
gelmiﬂsinizdir.
Yine Tansaﬂ’da ﬂunu yapt›k mesela: Yönetim
kurulunun görevlerini belirledi¤imizde, yönetim

kurulu üyelerinin denetleme fonksiyonu var, icAclan Acar,
raya kar›ﬂmayacaklar. Mesela bir yönetim kurulu yönetim kurulu
baﬂkanl›¤›n›
üyemiz tatildeyken herhangi bir ma¤azay› gezeryapt›¤›
ken, “Sütler neden burada”, “meyveleri niye buTansaﬂ’taki
raya koydunuz” gibi müdahale etmeye baﬂl›yor.
kurumsal
Orada durmak gerekiyor. Bu biraz da kültürün
yönetiﬂim
bir parças›. Bizde herkesin her ﬂeye kar›ﬂt›¤›, her
çal›ﬂmalar›n›
ﬂeyden sorumlu olan ama yetkinin olmad›¤›, yetanlatt›.
kili olup da sorumlulu¤un olmad›¤› yap›lar da
var. bu ﬁirketlerde bunu da tan›mlamak laz›m.
Aksi halde ciddi sürtüﬂmelere yol aç›labiliyor.
RAUF ATEﬁ Tansaﬂ’taki bu de¤iﬂim yat›r›mc›ya ne getirdi?
ACLAN ACAR Hisse senedinin geliﬂimini anlatacak olursak; 680 liralara kadar düﬂmüﬂ olan
senet, bugün bin 600 lira seviyesinde. Bir kere
ﬂeffafl›k ve aç›kl›k ilkesi oldu¤u için, Tansaﬂ’›n
ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lar›na birebir bilgilendirme yap›yoruz. Ayr›ca kamuoyunun bilgilenmesi için üç ayda bir düzenli olarak bas›n
toplant›lar› yap›yoruz.
HALUK ALACAKLIO⁄LU Bu listeye Borusan’› da eklemek laz›m. Ba¤›ms›zl›k, ailenin yönetim kurulunda oturmamas›, icraat›n ve yönetim kurulunun ayr› olmas›, bilginin saydam olmas› ve verilmesi. Ama henüz Fitch’den rating
almad›lar ama bu konuda iyi bir örnek olarak
verilebilir. Do¤an Grubu’nda da holding baz›nda
ve Ray Sigorta’da bu tür örnekler var.
RAUF ATEﬁ Türkiye’deki yabanc› ﬂirketlerde
durum nedir?
HALUK ALACAKLIO⁄LU Yabanc› ﬂirketler
kurumsal yönetimi burada yapm›yorlar zaten.
Yurtd›ﬂ›ndaki merkezlerinde uyguluyorlar. Ora2004 /
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da al›nan kararlar›n burada uygulanmas›n› yapmak zorundalar. Ben yabanc› ﬂirketlerle epeyce
çal›ﬂt›m, benim buradaki gözlemim; buradaki
yönetim kurullar› kanunen olmas› gereken, gösterim olmas› gereken yönetim kurullar›. Yabanc›
geliyor ve ﬂirketi temsil ediyor. Ve böylece
know how transferini sa¤l›yor.
Ben ayr›ca, birkaç konuya, dünyada ne oldu¤una de¤inmek istiyorum. Bir kere, ben bu konferansa gitti¤imde inand›m ki, Amerikal›lar, birçok konuda en üstte de¤iller. Ama tek bir sistem
de yok. Paris’teki konferansta Dünya Bankas› ve
IMF temsilcileri de vard›, ve kodun ç›kmas› için
baya¤› bask›lar› vard›. Bu da bütün ülkelere ›ﬂ›k
gösterecek.
Bir kere dünyadaki trend, kanun yap›c› ve

Cem Uﬂakl›,
aile
ﬂirketleriyle
ilgili
analizlerini
aktard›.
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resmi denetleme organlar›n›n sorumluluk ve yükümlülüklerinin birbirlerinden ayr›l›p, çok iyi
belirlenmesini istiyor. Bunlar neler? Aç›klamalardan tutun da ç›kar çeliﬂkilerine, kanun yap›c›,
SPK, BBDK gibi kurumlar da dahil bu irdelenmeye. Ondan sonra sistemler getiriyorlar. Mesela elektronik oylama olsun, dünyan›n öbür
ucunda da olsa herkes oyunu kullanabilsin.
Ondan sonra arac› kurumlara hem raporlama
hem de kendi ç›karlar›n› aç›klama konusunda
yükümlülükler getiriyor. Yani analistler, yat›r›m
uzmanlar›, rating ﬂirketleri, e¤er bir çeliﬂkisi ortaya koymak durumundalar. E¤er siz baﬂkas›n›n
bilmedi¤i bir ﬂey biliyorsan›z, ayr›cal›kl› pozisyonunuz gere¤i bunu da aç›klayacaks›n›z diyor.
Saydaml›k art›r›c› bir tak›m ﬂeyler. Mesela en
büyük tart›ﬂmalardan birisi bu maaﬂlar›n aç›klanmas› konusunda ç›kt› OECD’de. Aç›klans›n m›
aç›klanmas›n m›? Buna çok de¤iﬂik de¤iﬂik fikirler geliyor. Aç›klanmas›n› do¤ru bulup, hatta genel kurula getirilip izin al›nmas› hikayesi baya¤›
ﬂimﬂekler çekti. Ama genel fikir olarak global
aç›klans›n ﬂekline döndü. ﬁu iﬂ için ﬂu vatandaﬂlara biz ﬂu kadar milyon ödüyoruz denmesinde
karar k›l›nd›.
HASAN SUBAﬁI Bizde yönetim kurulu üyelerini genel kurul tespit eder. Denetçilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin maaﬂlar›n› tespiti diye
genellikle yönetimden öneri gelir. Ama genel
kurul karar verir.
Hatta ben hat›rl›yorum; genel kurullar›n bir
tanesinde bunun fazla oldu¤una karar verildi ve
de¤iﬂtirildi. Üstelik bu Enron’dan önce olmuﬂtu.
ﬁu kesin, bizdeki sistemde yönetim kurulu ve
denetçilerin maaﬂlar› genel kurul taraf›ndan belirlenir. Dolay›s›yla bilinir ve söylenir: “Ayda beﬂ
milyar TL brüt olmas›” gibi bir aç›kl›kta önerilir;
kabul edilir veya de¤iﬂtirilerek kabul edilir.
HALUK ALACAKLIO⁄LU Burada bir de tepe
yöneticilerin CEO ve bir tak›m üst düzey yetkililerinin de ayn› ﬂeye tabi tutulmas› konusu devreye girdi..
HASAN SUBAﬁI Bizde mesela uygulanmayan
ﬂeyler var. Örne¤in Koç Toplulu¤u’nda 1 tane
üyenin 4 tanesi yabanc›. Bunun d›ﬂ›nda, denetim
komitesi, önceden gündem, önceden bilgi sunulmas› gibi yap› var. Ama baz› ﬂeyleri daha yeni yeni oluﬂuyor. Örne¤in CEO’nun performans
de¤erlendirmesini ﬂu anda tam yönetim kurulu
yapm›yor. Ücretini yönetim kurulu belirlemiyor.
Ama buna da geliyoruz.
TALAT YEﬁ‹LO⁄LU Yönetim kurulunda 4 tane ba¤›ms›z diyebilece¤imiz yabanc› üye var.
Bunun size katk›s› nas›l oluyor?

HASAN SUBAﬁI Birincisi dünya görüﬂü. ‹kinci bir görüﬂ oluyor. Biliyorsunuz, ﬂimdi e¤er ba¤›ms›z bir yönetim kurulu üyesi al›yorsan›z, ﬂirketinizin cirosundan 3 kat büyük bir ﬂirketten
yönetim kurulu üyesi al›nmas› koﬂulu getiriliyor.
ﬁu anda yönetimde yer alan Nestle’den,
Ford’dan, UniCredito’dan gelen yöneticilerin
hepsi, büyük ﬂirketleri yönetmiﬂ insanlar. Dolay›s›yla uluslararas› deneyimleri var, hem de de¤iﬂik alanlardan geliyorlar. Bir akademisyen, bir
finansç›, bir otomotivci; de¤iﬂik disiplinlerden
büyük hacimli, büyük cirolu ﬂirketleri yönetmiﬂ
insanlar. Bir kere o dünya görüﬂü ve de¤iﬂik
sektörlerin görüﬂlerini getiriyorlar. ‹kincisi, bilinçli insanlar sizin yapt›¤›n›z her ﬂeye ikinci bir
görüﬂü, second opinion’› veriyorlar.
Üçüncüsü ise onlar disiplin getirdi. Bu disiplinin en önemlilerinden bir tanesi toplant›lar›n
art›k ‹ngilizce olmas›. Türkçe yap›lan sohbetlerin
lisan zorlu¤u nedeniyle k›s›tlanmas›. ‹ngilizce
bütün bunlar› konuﬂmak zor oluyor. Bence
önemli katk›lar› bu oldu. Onlar›n olmas› yönetim kurulunun de¤erlendirmelerine uluslararas›
bir boyut, bir çeﬂni katt›. Ve onlar›n da toplasan›z 150 y›ll›k bir deneyimini yönetim kuruluna
soktu.
HALUK ALACAKLIO⁄LU Ben ciro meselesine kat›lm›yorum. Hollanda’da 150 milyon dolar
ciro yapan bir müﬂterimiz var. Mesela onun yönetim kurulunda oturan venture capitalist çok
genç insan var. Venture capitalist’lerin dünyada
geçirdi¤i sorunlara ra¤men, birçok katk›lar› oluyor, yeni ufaklar aç›yor. Halbuki teknolojik bir
ﬂirket de¤il.
Belki baﬂka bir konu getirdi bize. Ba¤›ms›z
düﬂünceye sahip yönetim kurulu üyeleri diyoruz
ya, ﬂu anda onlar›n kalitesi en önemli konulardan biri olma durumda. Seçimleri, iﬂin ilginç taraf› bizim yapt›¤›m›z bir katk› buydu OECD’de,
yönetim kurullar›n›n denetlenmesi veya performans›n›n ölçe¤i yoktu. Yani, performanslar›n›n
da irdelenmesine aç›k olan insanlar olmal›. Eninde sonunda yönetim kurulu bu iﬂin kalbi, beyni;
performanstan sorumlu olan bir kurum. Oradaki
kalite Hasan beyin bahsetti¤i baz› özellikler gibi,
dünya görüﬂleri veya de¤iﬂik görüﬂler tamamen
veya ba¤›ms›z düﬂünce daha da önemli olmaya
baﬂl›yor.
HASAN SUBAﬁI Bence holdingde de¤iﬂik disiplinlerden ba¤›ms›z yöneticilerin olmas› çok
yararl› oldu. Bunu bir konuya odaklanm›ﬂ bir
ﬂirkette ayn› ﬂekilde yararl› olur mu olmaz m› tereddütlerim var.
Ama ﬂöyle bir tereddüttüm var. Örne¤in Ar-
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Türkiye’de zaman zaman yanlış anlanan
başka bir nokta var: Hissedar ve o bağımsız
üyeler. “Hissedar riski alıyor, bağımsız üyeler,
bu riskin ne kadarını üstleniyor” deniliyor. Aslında, bu durum yönetim kurulundaki aktif üyeler
gözüyle böyle. Ama çoğu zaman, yönetimde
aktif olmayan bir sürü aile hissedarı var. Diyelim ki, sekiz kişilik bir aile ve bu aileden dominant bir kişilik var. Belki yüzde 25 hissesi var ve
Hissedar olarak daha kontrolör olmak istiyor.
Bağımsız üye çok fazla olursa ailenin haklarının ne olacağı konusunda endişeleniyor. Ailedeki diğer üyelere sorduğunuzda bağımsız üye
olursa kendileri için daha iyi olacağını düşündüklerini söylüyorlar. Sonuçta saygı duysalar
da güvenseler de tek başına bu aile büyüğünün
karar vermesini istemiyorlar. Yönetimde pasif
oldukları için, ne kadar aile üyesi olsalar da sermayelerini bağımsızların olduğu bir yönetim kurulunun koruyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aile dediğimiz zaman da hangi aile üyesinin
gözüyle baktığımız da çok önem kazanıyor.

çelik’i ele alal›m. Beyaz eﬂyaya odaklanm›ﬂ bir
ﬂirket. New York Borsas›’na kote olsayd›, ba¤›ms›zlar›n ço¤unlukta olmas› laz›md›. Ba¤›ms›zlar›n
tarifinde beyaz eﬂya ile uzaktan yak›ndan bir ilgisi olmayanlar diye bir ﬂey var. Çünkü çal›ﬂanlar, tedarikçiler, yan sanayi, müﬂteriler; bunlar›n
hepsini ba¤›ml› olarak görüyor. Ve o zaman Arçelik’in yönetim kurulu tekstilciden, turizmciden
oluﬂacakt›. Öyle oldu¤u taktirde odaklanm›ﬂ bir
ﬂirkette iﬂi bilen, ﬂirketi, çal›ﬂanlar› tan›yan az›nl›kta olacak hatta kalmayacak.
Holding gibi çok de¤iﬂik sahalarda iﬂ yapan
bir portföy ﬂirketinde bence bu çok seslili¤in yarar› var. Ama bir konuya odaklanm›ﬂ ﬂirketteki
yönetim kurulu üyelerinin ço¤unlu¤u bu iﬂle ilgisi olmayanlar olursa, bunun baz› sak›ncalar›
olabilir diye düﬂünüyorum.
New York Borsas›, kendisine kay›tl› ﬂirketlerin yönetim kurulunda ba¤›ms›zlar›n ço¤unlukta
olmas›n› istiyor. Bu bir yapt›r›m de¤il. Ancak,
yüzde 87’si de o durumda ﬂimdi.
Holding gibi, yeni iﬂlere girme gibi de¤erlendirmelerin çok yap›ld›¤›, portföy yönetiminin yap›ld›¤› ﬂirketlerde ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerinin yararlar›n› gördüm. Ama, yar›n Arçelik ve
Beko’da ayn› yönetim yap›s› olursa, bunun sak›ncalar› olmayacak m› diye düﬂünüyorum.
2004 /

25

Yolsuzluklar, ﬂirket skandallar›, zarar eden yat›r›mc›lar
ve batan milyarlar. Bu tablo, son dönemde “Corporate
Governance” (Kurumsal Yönetim) konseptini öne
ç›kard›. Bütün dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de ayn›
rüzgar esiyor. Ancak, bu konuda kafalar pek aç›k de¤il.
O nedenle “Kurumsal Yönetim” konusuna basit, fakat
içerikli sorularla aç›kl›k getiren bir çal›ﬂma yapt›k.

onbir SORUDA
‹Y‹ YÖNET‹M
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BAS‹T B‹R SORUYLA BAﬁLAYALIM.
ﬁ‹RKET YÖNET‹M‹ NED‹R?
ﬁirket yönetimi iﬂlerin yolunda gitmesini ve
yat›r›mc›n›n memnuniyetini teminat alt›na alan
idari sistemdir. Bu sistem, olmas› gerekti¤i gibi
çal›ﬂt›¤› takdirde, günü gününe toplant›lara kat›l›p gerekli kararlar› alan müdürler ve onlar› yukardan dikkatle izleyen yönetim kurulu üyeleri
ile yap›lan iﬂlemler ve finansmanla ilgili dökümlerin düzenli olarak ulaﬂt›r›ld›¤› hissedarlardan
oluﬂuyor.
Ancak, müdürlerin monarﬂik düzendeki imparatorlar gibi davranmaya baﬂlad›¤›, yönetim
kurulunun iﬂlemleri denetlemedi¤i ve bu yüzden
ﬂirketlerini iflasa sürükledi¤i, hissedarlara ise sadece neredeyse hiçbir de¤eri kalmam›ﬂ hisselerin b›rak›ld›¤› bir tak›m ﬂirketlerde bu model baﬂar›s›z oldu. Enron, Tyco International ve Worldcom gibi skandallar›n patlak verdi¤i pek çok ﬂirket son y›llarda gazetelere epey manﬂet konusu
sa¤lad›.
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ﬁ‹RKET YÖNET‹M‹-YATIRIMCI
‹L‹ﬁK‹S‹N‹ NASIL TANIMLARSINIZ?
Yat›r›mc› için kötü yönetim önemli bir risk
faktörüdür. Tek baﬂ›na iyi yönetim süper performans› garanti etmez. Ancak, 2002’de yap›lan bir
araﬂt›rmaya göre, kurumsal yat›r›mc›lar iyi yönetilen ABD ﬂirketlerinin hisseleri için ortalama
yüzde 14 prim ödemeye istekli görünüyor.
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ﬁ‹RKET YÖNET‹M‹NDE BAﬁ AKTÖRLER
HANG‹LER‹D‹R?
Yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, ba¤›ms›z denetim, eyaletler, federal düzenleme kurumlar›, ABD Sermaye Piyasas› Kurulu
(SEC), savc›lar, kanun koyucular ve mahkemeler. Bütün bunlar›n rolü var.
YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N
SORUMLULUKLARI NELERD‹R?
Yönetim kurulunun en önemli görevi tepe
yöneticilerini iﬂe almak, iﬂten ç›karmak ve
CEO’ya ödenecek ücreti belirlemektir.Kuruldan
ayr›ca, yönetimle ilgili konularda öngörüde bulunmas›, kurumsal stratejileri ve hissedarlara sunulacak mali raporlar› denetlemesi beklenir.
ABD’de genellikle yönetim kurullar›n›n bir düzine civar›nda üye say›s› vard›r ve genellikle CEO
yönetim kurulunun da baﬂ›nda olur ve y›l boyunca düzenli aral›klarla toplan›l›r.
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YÖNET‹M KURULLARINA EN ÇOK
HANG‹ ELEﬁT‹R‹ YÖNELT‹L‹R?
‹yi yönetilen ﬂirketlerin güçlü ve ba¤›ms›z bir
yönetim kurulu vard›r. Yönetim kurullar›n›n
CEO ne talep ederse etsin onaylamas›, özellikle
de performansa göre belirlenmeyen büyük ödeme paketlerini sualsiz geçirmeleri en çok eleﬂtirilen konulardan biri. ABD’li iki araﬂt›rma ﬂirketinin ortak çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›na göre, 19902002 aras›nda CEO maaﬂlar› yüzde 279 artarken,
ayn› dönemde Standard & Poors 500’de sadece
yüzde 166’l›k bir yükseliﬂ kaydedildi.
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ABD SERMAYE P‹YASASI KURULU (SEC)
VE YASAL GEREKL‹L‹KLER‹N
FONKS‹YONU NED‹R?
SEC, halka aç›k ﬂirketlerden çeyrek dönemlik
ve y›ll›k mali raporlar›n› genel kabul gören hesaplama prensiplerine uygun ﬂekilde sunmalar›n› talep ediyor. Bir ﬂirkette herhangi bir yolsuzluk vakas› ortaya ç›kt›¤›nda SEC dahil çok say›da düzenleyici kurul taraf›ndan, federal ve eyalet savc›l›klar›ndan ve özel hukuk bürolar›ndan
çeﬂitli giriﬂimlerde bulunulur.
SEC, yolsuzluk yapan ﬂirket ve bireylere dava aç›p para cezas› verebilir, kiﬂinin görevini veya ﬂirketin faaliyetlerini sonland›rabilir. Ancak,
kimseyi demir parmakl›klar›n arkas›na koyamaz.
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ABD’DE ÇIKARILAN VE BÜTÜN
DÜNYADA ‹LG‹YLE ‹ZLENEN
SARBANES-OXLEY NED‹R?
ﬁirketlerdeki mali skandallar karﬂ›s›nda kamuoyundan gelen tepkilerin ard›ndan ABD
Kongresi 2002’de Sarbanes-Oxley Yasas›’n› gündeme getirdi. Sarbanes-Oxley CEO’lar ve yönetim kurullar› üzerine yeni ve a¤›r sorumluluklar
getiriyor. Yasaya göre, CEO ve CFO’lar çeyrek
dönemlik ve y›ll›k raporlar›n ﬂirketlerin mali durumlar›n› adil bir biçimde yans›tmas›ndan yükümlüdür. Yanl›ﬂ bir bilginin alt›na imzas›n› atan
bir CEO 5 milyon dolara kadar para, 20 y›la kadar da hapis cezas›na çarpt›r›labiliyor.
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YATIRIMCI, ﬁ‹RKET YÖNET‹M‹NDE
NASIL B‹R ROL OYNAR?
Goldman Sachs yöneticisi Abby Joseph Cohen’e göre, hissedarlar, en az yasal kurumlar kadar ﬂirketleri do¤ru davranmaya zorlayabiliyor.
Bu do¤rultuda en tepedeki yöneticilerin de ﬂirket yönetiminde reform yap›lmas› konusunda
daha ciddi düﬂünmeye baﬂlad›klar›n› söyleyen
Cohen bunun art›k onlar için birincil önem taﬂ›d›¤›na dikkati çekiyor.
2004 /

27

BORSALARIN BU ORTAMDA SES‹
HANG‹ YÖNDE YÜKSEL‹YOR?
New York Borsas› ve Nasdaq’›n ﬂirketlerin
yönetim biçiminde de¤iﬂiklikler öngören yeni
yönetmelikler aç›klamas› bekleniyor. Buna göre,
hisseleri borsada iﬂlem gören ﬂirketlerden yönetimden ba¤›ms›z olarak düzenli aral›klarla toplanan ba¤›ms›z yöneticilerin ço¤unlu¤u oluﬂturdu¤u bir kurul meydana getirmeleri istenecek.
Bu yeni yönetmelik SEC taraf›ndan onaylan›r
onaylanmaz önümüzdeki y›ldan itibaren yürürlü¤e girecek. SEC, ayr›ca, NYSE ve Nasdaq taraf›ndan tasarlanan baz› de¤iﬂiklik önerilerini de
onaylam›ﬂ bulunuyor. SEC, borsalara kendi yönetim pratiklerini geliﬂtirmeleri do¤rultusunda
telkinlerde de bulunuyor.
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ﬁ‹RKET YÖNET‹M‹ ÜZER‹NDE ETK‹L‹
OLACAK YEN‹ YASA VE BASKI
N‹TEL‹⁄‹NDE DÜZENLEMELERDEN
SÖZ ED‹LEB‹L‹R M‹?
Yönetim kurulu üyeleri çal›ﬂma saatleri konusunda yap›lan bask›lara cevap vermeye baﬂlad›. 1970’lerde yöneticiler kurulla ilgili iﬂler üzerinde çal›ﬂmak için y›lda ortalama 40 saat ay›r›rken, bu say› son y›llarda 190 saate kadar ç›kt›.
Fortune 1000’deki yöneticiler göz önünde tutularak yap›lan araﬂt›rmalara göre, y›ll›k çal›ﬂma
saatinin bu y›l 250-300’e ç›kabilece¤i tahmin ediliyor. ﬁirketlerdeki toplant› s›kl›¤› ve toplant›lar›n
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süresi ile ilgili çal›ﬂmalar da yap›l›yor.
Yönetim kurulu üyelerine ödenen maaﬂlar
ise artmaya devam ediyor. Denetleme kurulu
üyelerine y›lda ekstra 5 bin dolar ödenirken denetleme kurulu baﬂkan›na da y›lda 10 bin dolar
fazladan ödeniyor. Fortune 1000’e giren ﬂirketlerin yöneticilerine 2002’de ortalama y›ll›k 89 bin
dolar ödeme yap›l›rken baz›lar›na ayr›ca kira ve
benzer giderler için ek ödemeler yap›ld›.
CEO’lar bundan 10 y›l önce 4 ﬂirketin daha yönetim kurulunda d›ﬂardan yer alabilirken bu say› günümüzde en fazla 2’ye çekilmiﬂ bulunuyor.
Yönetim alan›nda araﬂt›rmalar yapan ﬂirketlere göre büyük kuruluﬂlar art›k kurullara kat›lmaktan baﬂka hiçbir ﬂey yapmayan profesyonelleri istemiyor. Profesyoneller yerine, CEO, CFO
ya da büyük birimlerden birinin baﬂ›na geçebilecek iﬂletme genel müdürlüklerinden birinde
deneyimli kimseler tercih ediliyor.
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BAﬁKA DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER DE
BEKLEN‹YOR MU?
Evet. Bu y›l›n baﬂ›nda iﬂ dünyas›na yönelik araﬂt›rmalar yapan
bir ﬂirket olan New York’taki
Conference Board ﬂirketi, ﬂirket yönetiminin geliﬂtirilmesi
do¤rultusunda baz› de¤iﬂiklik önerilerinde bulundu.
Öneriler listesinin baﬂ›nda
ise yönetim kurulu baﬂkan›
ile CEO’nun rollerinin birbirinden ayr›lmas› geliyordu.
Fortune 500 ﬂirketlerince
desteklenen bu görüﬂ ‹ngiltere’de
de yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›. ABD’li ﬂirketlerin üçte birinin CEO ve yönetim kurulu baﬂkan›n›n rollerini art›k birbirinden ayr› tuttu¤u gözleniyor. Uzmanlara göre, her iki rolün birbirinden ayr›lmas› ﬂirketlere daha fazla
ba¤›ms›zl›k kazand›raca¤› gibi, ikilemlere de neden olabilir.
SEC, planlad›¤› bir baﬂka giriﬂimde de hissedarlar›n yönetim kuruluna aday gösterebilmelerine imkan tan›yan koﬂullar›n kolaylaﬂt›r›lmas›n›
hedefliyor. Bu, geleneksel seçim yöntemlerine
k›yasla zaman kazand›raca¤› gibi maliyetlerden
de tasarruf edilebilmesine olanak tan›yacak. Bu
düzenleme, SEC taraf›ndan onaylan›rsa 2004’te
yürürlü¤e girecek. Ancak baz› çevreler bu giriﬂimin yönetim kurullar›nda kaosa neden olabilece¤i iddia ediliyor. Baz› uzmanlar ise hissedarlardan kritik ço¤unlu¤u elde eden bir aday›n
kurula girmeyi hak etti¤i görüﬂünü savunuyor.
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‹MKB’deki g›da-içki-tütün
ﬂirketlerine özel analiz

K

lurumsal Yönetim ‹lkeleri, ﬂeffaf ﬂirketler
oluﬂturulmas› ve bu
amaçla kamuya ﬂirkete iliﬂkin bilgilerin –s›r niteli¤i taﬂ›yanlar hariç- aç›k, eksiksiz ve eﬂ
zamanl› olarak verilmesi gerekti¤ini savunur.
“iyi ﬂirket” Dan›ﬂmanl›k, SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Tebli¤i, uluslararas› kabul görmüﬂ uygulamalar, ülke kodlar› ve sektörel uygulamalardan yararlanarak
oluﬂturmuﬂ oldu¤u “iyi ﬂirket”
Kurumsal Yönetim Kriterleri do¤rultusunda bir çal›ﬂma yapt›. Bu
çal›ﬂmada, ‹MKB’nin G›da-‹çkiTütün Sektörü içerisinde yer alan
24 ﬂirketin ﬂeffafl›k derecesini ve
kurumsal yönetimin kamuyu ayd›nlatma ilkesine ne kadar uyumlu oldu¤unu ﬂirketlerin web sayfalar›ndaki bilgiler, kamuya aç›klam›ﬂ olduklar› bilgiler ve ﬂirketlere yollanan anket sorular›na verilen cevaplardan yola ç›karak
araﬂt›r›ld›.
“‹yi ﬁirket” Dan›ﬂmanl›k’›n
araﬂt›rmas›na iliﬂkin sonuçlar ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir:
3 24 ﬂirketten sadece 17’sinin
(%71) bir web sitesi vard›r. Web
sitelerinin 15’i Türkçe düzenlenmiﬂken, 2’sinin sadece ‹ngilizce
olarak düzenlendi¤i görülmektedir. Hem Türkçe hem ‹ngilizce
düzenlenmiﬂ web sitesi bulunan
ﬂirket say›s› ise 13’tür.
3 24 ﬂirketten sadece 2’sinin
(%8.3) son y›ll›k faaliyet raporuna
iliﬂkin bilgilere ulaﬂ›labilmektedir.
Son iki y›l›n faaliyet raporunu yat›r›mc›lar›n bilgisine sunan ﬂirket
say›s› ise 1’dir.
3 24 ﬂirketin hiçbiri web sitesi ve y›ll›k faaliyet raporunda ﬂir-
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ketin yapm›ﬂ oldu¤u veya yapaca¤› genel kurul, ve genel kurul
tutanaklar›na iliﬂkin bilgiye yer
vermemektedir.
3 24 ﬂirketten hiçbiri esas
sözleﬂmesini yat›r›mc›lar›n rahatl›kla ulaﬂabilece¤i ﬂekilde aç›klamamaktad›r.
3 24 ﬂirketin hiçbiri ﬂirketin
gelecekteki projeksiyonlar›na ve
ﬂirketteki risk faktörlerine iliﬂkin
bilgiyi kamuya aç›kl›yor.
3 24 ﬂirketten sadece 2’si
(%8.3) web sitesinde ﬂirketin kâr
da¤›t›m›na iliﬂkin bilgi vermektedir.
3 24 ﬂirket aras›ndan web sitesinde ﬂirket mali tablolar› ve
dipnotlar› bilgileri yer alanlar›n
say›s› 2’dir (%8.3). Dipnotlar hariç
mali tablolar›n› yay›nlayan ﬂirket
say›s› ise 8’dir.
3 24 ﬂirketten sadece 6’s›n›n
(%25) web sitesi ve y›ll›k faaliyet
raporunda ortakl›k yap›lar›na iliﬂkin bilgi yer almaktad›r.
3 24 ﬂirketten 7’sinin
(%29.17) organizasyon yap›s›na
iliﬂkin bilgi (genel müdür, müdürler) web sayfalar›nda yer almaktad›r. Organizasyonda yer
alan yöneticilerin özgeçmiﬂlerini
yay›nlayan ﬂirket say›s› ise 1’dir.
3 24 ﬂirket aras›nda ba¤›ms›z
denetim raporunu web sayfas›nda yay›nlayan ﬂirket say›s› 3’tür
(%12.5).
3 24 ﬂirket aras›nda web sitesinde ve y›ll›k faaliyet raporunda
Yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin yer ald›¤› ﬂirket say›s› 9’dur
(37.5). Yönetim kurulu üyelerin
özgeçmiﬂlerine iliﬂkin bilgi ise sadece 2 ﬂirkette yer almaktad›r.
3 Yönetim kurulu üyelerinin
ba¤›ms›zl›¤›na, yönetim kurulu

y›ll›k toplant› say›s›na ve yönetim
kurulu üyelerinin ald›¤› menfaatlere iliﬂkin bilgileri hiçbir ﬂirket
kamuya aç›klamamaktad›r.
3 24 ﬂirket aras›nda web sayfas›nda Yönetim kurulu komitelerine iliﬂkin bilgi veren ﬂirket say›s› sadece 1’dir (%4.17).
3 24 ﬂirket aras›nda web sayfas›nda s›k sorulan sorular bölümü yer alan ﬂirket say›s› 4’tür
(%16.67).
3 24 ﬂirket aras›nda web sayfas›nda ve y›ll›k faaliyet raporunda çevre sa¤l›¤›na iliﬂkin düzenlemeler yap›ld›¤›na iliﬂkin bilgi yer
alan ﬂirket say›s› 5’tir (%21).
3 24 ﬂirket aras›nda web sayfas›nda ve y›ll›k faaliyet raporunda iﬂtirak ve ba¤l› ortaklara iliﬂkin
bilgi yer alan ﬂirket say›s› 3’tür
(%12.5).
3 ‹ﬂtirak ve ba¤l› ortakl›klar›n
taﬂ›d›klar› risklere iliﬂkin bilgiyi
hiçbir ﬂirket kamuya aç›klamamaktad›r.
Yap›lan bu araﬂt›rma sonras›nda ‹MKB’nin G›da-‹çki-Tütün
Sektörü içerisinde yer alan 24 firman›n ﬂeffafl›k derecesinin son
derece düﬂük oldu¤u ve kamunun bu sektöre iliﬂkin yeterli derecede ayd›nlat›lmad›¤› sonucuna
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. G›da-‹çki-Tütün Sektörü içerisinde yer alan 24 firma
aras›nda, ﬂeffafl›k ve kamuyu ayd›nlatma konusunda, aﬂa¤›da yer
alan 5 firma (alfabetik olarak s›raland›) öne ç›kmaktad›r: “Anadolu
Efes Birac›l›k, Banvit Band›rma
Vitaminli Yem Sanayi, ﬁeker Piliç,
Tat Konserve ve Ünal Tar›m”
PROF. DR. ÇEL‹K KURDO⁄LU
‹yi ﬁirket Dan›ﬂmanl›k
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

‹Y‹ YÖNET‹ﬁ‹M ENDEKS‹
NE ZAMAN HAYATA GEÇER?
Halil Ero¤lu, Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› Genel Müdürü. Borsaya
Kote Ortakl›k Yöneticileri Derne¤i’nin de baﬂkan›... “Corporate
Governance”› uygulayan ﬂirketlere borsada ayr› endeks
yarat›labilece¤ini söylüyor. Ancak, baz› tereddütleri de var.
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orsada ayr› bir endeks oluﬂturulmas›,
kurumsal yönetiﬂimi uygulayan ﬂirketlerin farkl›l›¤›n› ortaya koymas›na bir
katk›da bulunacak m›?
Orada da bir b›çak s›rt› görüyorum. Borsada
ayr› bir endeks oluﬂturulmas› çok olumlu bir katk› yapabilir. Bu endeks oluﬂturulurken bir “corporate governance rating”i yap›lacak ve o rating’i alanlar, o endekse dahil olacak, giremeyenler endekse al›nmayacak. Ancak, çok iyi ﬂirketlerin bir k›sm›, bu rating’i baz› nedenlerden
dolay› gerekli bilgiyi vermemekten alamayabilir.
E¤er, endeks çok düﬂük ve dar kal›r ise o zaman
arzu etti¤imiz duruma gelemeyebiliriz. Bu konunun düﬂen enflasyon, özel sektörün geliﬂimi ve
sermaye piyasalar›n›n geliﬂimiyle ad›m ad›m gidilmesi gerekti¤i düﬂüncesindeyim. Bu aﬂamada
“Bir günde yapt›m oldu” tarz›nda uygulamas›n›n
pek mümkün olmad›¤› kanaatindeyim.
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Bu endeks devreye girer ve ilgi çekerse di¤er
kurumlar›n yaklaﬂ›m› de¤iﬂir mi?
Türkiye’de halka aç›k ﬂirketlerimizin hisselerinin önemli bir bölümü yabanc› yat›r›mc›lar›n
elinde. Yabanc›lar›n bu endeksi yukar› çekip çekemeyece¤i, bu hisselere daha fazla istek olup
olmayaca¤› dikkate al›nmal›d›r.
Ülkemizde her iﬂlem, kurumsal yap›n›n oluﬂmuﬂ olmas› nedeniyle önce finans sektöründe
baﬂl›yor. O zaman da finans sektörü bundan bir
ﬂekilde olumlu etkilenmelidir. Ama maalesef bugüne kadar finans sektörü bu iﬂlerden hep
olumlu etkilenmedi. Reel sektörümüz buraya geliﬂlerde hep gecikti, hep arkadan geldi. O nedenle bunun tedricen zorlamadan ve tepkisel olmadan geçilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Tabi
ki finans sektörü öncülük edecektir, bankalar›m›z›n ard›ndan, sigorta, leasing, faktoring ﬂirketleri, ard›ndan da reel sektör gelecektir.
Orta boy bir ﬂirketin sahibi olarak size gelsem ve “corporate governance’› benimsiyorum.
Fakat ne yapaca¤›m› bilemiyorum, bu iﬂin ilk
ad›m› nedir diye sorsam, siz ne önerirsiniz?
Gerçekten patron bu istekte ve arzuda ise
yönetim kuruluna ald›¤› kiﬂilerin söyledi¤i fikirlerden kendi fikrine ters olsa bile yararlanma yolunu seçmesi laz›m. E¤er yararlanmayacaksa, yönetim kuruluna ald›¤› ba¤›ms›z yöneticilerin söyledi¤inden hiç kendi olumlu bir ﬂey görmeyecekse o zaman bir sonuç almaz.
Onun için ﬂu önerilerde bulunurum: “ﬁirketle do¤rudan menfaat iliﬂkisinde olmayan ba¤›ms›z birilerini yönetim kuruluna al, denetim ve yönetimi birbirinden ay›r. Denetim derken risk yönetimini ﬂirkete getir. Risk yönetiminin ba¤›ms›z
olarak yap›ld›¤›n› ve uygulanmas›n› sa¤la.”

Dr. Arnold Hornfeld, Do¤an
Holding’in yönetim kurulu üyesi...
Y›llarca Siemens’te yöneticilik
yapt›. Türkiye’de ﬂirket
yönetimlerini, yabanc›larla
aradaki fark› çok iyi biliyor. Ona
göre, “iyi yönetim” konusunda en
önemli engel, “ailelerin a¤›rl›¤›”...
Buna ra¤men son y›llarda büyük
mesafe al›nd›¤›na da dikkat
çekiyor.
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önetiﬂim konusunda yerli ve yabanc›
ﬂirketlerin bak›ﬂ farkl›l›¤› nedir?
Yabanc› ﬂirket var, ﬂirketçik var,
KOB‹’ler var. Ben, Siemens ve Volkswagen gibi çok kurumsallaﬂm›ﬂ bir ﬂirketlerde
çal›ﬂt›m. Deneyimlerim bu yönde ele al›nmal›.
Tabii, daha orta çapl› ﬂirketlerle iﬂ birliklerimiz
oldu. Büyük yat›r›mlar, makine sat›n ald›k, onlar›n sahiplerini tan›d›m. Dolay›s›yla, orada da genel tutumlar› hakk›nda iyi bir fikrim var.
Mesela, Siemens ve Volkswagen gibi ﬂirketle,
bizim en büyük holdinglerimizi karﬂ›laﬂt›r›rsan›z,
arada çok büyük farkl›l›klar var. Bir kere bizim
büyük holdinglerimizde hala bir aile a¤›rl›¤› var.
Yabanc› büyük ﬂirketler bizim yeniçeri ocaklar› gibi çal›ﬂ›yor. Bu misali bozulmam›ﬂ yeniçeri
ocaklar› için veriyorum. Ya da Türk ordusuyla
büyük benzerlik var. Orada çok s›k› bir elemeden geçerek, kademe kademe ilerliyorsunuz. Bu
tür ﬂirketlerde bir gün baﬂa geçme ﬂans›n›z var.
Bunu ben kendimde de yaﬂad›m. Siemens’e
bir mühendis olarak girdim, yükseldim ve ﬂirketin uzun süre genel müdürlü¤ünü, yönetim kurulu baﬂkanl›¤›n› yapt›m. Bu eleme prosesi, Türk
aile ﬂirketlerinde ayn› ﬂekilde olmuyor. Yani hiçbir baba, o¤luna ya da k›z›na bu a¤›r yetiﬂme

prosesini yak›ﬂt›ram›yor… “Bu benim çocu¤um,
daha üst kademeden baﬂlas›n” diyor.
Son y›llarda sizin gözlemleriniz nedir?
Ben 1954’te iﬂe baﬂlad›m ve Türkiye’de yaklaﬂ›k yar›m as›rd›r çal›ﬂ›yorum. ﬁimdi bir kere kabul etmek gerekiyor ki, çok büyük bir de¤iﬂme
var. Ama yeteri kadar h›zl› m›? Bence de¤il.
Fakat, Türkiye’yi buna zorlayan geliﬂmeler
var. Bir kere ekonomik koﬂullar çok a¤›rlaﬂt›.
‹kincisi, dünya, Avrupa ile rekabette Gümrük
Birli¤i dolay›s›yla iç içeyiz. Üçüncüsü ihracat›m›z
art›yor, yabanc› ﬂirketlerle ticari veya ortakl›k anlam›nda iﬂbirli¤i art›yor.
O zaman aile fertlerine daha pasif görev verme, yönetim kurulunda imza yetkisi gibi konular
gündeme geliyor. “ﬁu kiﬂilere sormadan ben aile
fertleri aras›nda karar vermeyeyim” e¤ilimi art›yor.
Tabi gönül ister ki, bu arada idareci konumuna gelen insanlara karﬂ› sayg›nl›k arts›n. Bu sadece para vermekle olmuyor, patronun bunu yöneticisine hissettirmeniz laz›m. O ﬂirketi, kurumu
benimseme ﬂans› vermeniz laz›m. O zaman o da
bu ﬂirkete dört elle sar›l›r ve patronu da kendinden biri gibi görmeye baﬂlar. Bu proses Türkiye’de baﬂlad›.

“A‹LELER‹N A⁄IRLI⁄I
TÜRK‹YE’DE ÇOK YÜKSEK”
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Heidrick&Struggles taraf›ndan 2003’te üçüncü kez düzenlenen
“Kurumsal Yönetim Araﬂt›rmas›” (Corporate Governance Survey)
Avrupa’n›n önde gelen 300 firmas›n›n yönetim kurullar›n›n
profesyonellik düzeyini ölçümlüyor. Araﬂt›rma sonuçlar› 2001-2003
aras›ndaki 2 y›ll›k sürede Avrupa ülkelerindeki yönetim kurullar›n›n
daha ba¤›ms›z ve daha çal›ﬂkan hale geldi¤ini ortaya koyuyor. ‹ki y›lda
kaydedilen olumlu geliﬂmeler bunlarla da s›n›rl› de¤il. Yönetici ve
çal›ﬂan ücretlerini ve yan haklar› belirleyen komitelerde art›k olmazsa
olmazlar aras›na girdi. Yönetim kurullar›n›n denetimi de “norm” haline
geldi. Araﬂt›rma, yönetim kurullar›n›n sorumluluk ve görevlerinin
art›ﬂ›na paralel ücretlerinde de yükselme oldu¤unu gösteriyor.

KURULLARIN
YEN‹ KARNES‹
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ÜLKELER‹N RATING‹
Son 2 y›lda araﬂt›rma kapsam›ndaki 10 ülkenin hepsinde kurumsal yönetim konusunda iyileﬂme sa¤lanm›ﬂ
Kurumsal yönetim ratingi en yüksek Avrupa ülkesi; Hollanda
ve ratingleri yük(Ülkelere göre kurumsal yönetim ratingi)
selmiﬂ. 2001’de
en iyi performans
16
gösteren ‹ngilte14.02
re, Hollanda ve
13.52
14
12.53
Fransa’n›n, 2003
12
11.48
11.41
11.28
y›l›nda da zirve11.10
10.92
9.93
deki yerlerini ko9.78
10
8.90
ruduklar› görülü8.00
8
yor. Bu ülkelerin
ratinglerinin de 2
6
y›l içinde artm›ﬂ
olmas› “kurumsal
4
yönetim” konu2
sunun yönetim
kurullar›n›n gün0
deminin ilk s›ralar›nda yer ald›¤›n›n bir iﬂareti.
Kaynak: Heidrick&Struggles

ÜYE SAYISI 8-12 ARASINDA
Avrupa ülkelerinin önde gelen 300 ﬂirketini kapsayan araﬂt›rman›n sonuçlar›, yönetim
kurullar›ndaki ortalama üye say›s›n›n son 2
y›ld›r de¤iﬂmedi¤ini ortaya koyuyor. Yönetim
kurullar›nda ortalama 12,5 üye yer al›yor. Kurumsal yönetim performans› en iyi olan ‹ngiltere ve Hollanda’da yönetim kurullar›ndaki
üye say›s› en düﬂük düzeyde. Bu ülkelerde
yönetim kurullar›nda 8-9 üye görev yap›yor.
Kimi ﬂirketlerde yönetim kurulunun haricinde iﬂ baﬂ›ndaki yöneticilerden oluﬂan bir
“icra kurulu” da bulunuyor. Bu durumda yönetim kurulu üyeleri ﬂirket d›ﬂ›ndaki kimselerden oluﬂturuluyor. Kimilerinde ise yönetim
kurullar›nda hem ﬂirket yöneticileri hem de
d›ﬂar›dan gelen üyeler birlikte karma olarak
çal›ﬂ›yor. Bir üçüncü seçenek ise “icra kurulu”
üyesi olan ﬂirket yöneticilerinden baz›lar›n›
yönetim kurulunda da görev almas›.

Avrupa'da yönetim kurullar›nda ortalama 12 kiﬂi var
(Ülkelere göre yönetim kurulu üyelerinin say›s›)
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Yönetim kurullar› y›lda ortalama 8 kez toplan›yor
(Yönetim kurullar›n›n y›ll›k toplant› say›s›)

EN AZ ALMANLAR TOPLANIYOR
Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, yönetim
kurullar›n›n toplant› say›s› ile kurumsal
yönetim ratingi aras›nda bir iliﬂki yok. Yani daha çok veya daha az toplant› yap›yor olmak kurumsal yönetim notunu etkilemiyor. Avrupal› ﬂirketlerin yönetim kurullar› y›lda ortalama 8 toplant› yap›yor.
En fazla toplant› yapan yönetim kurullar› y›lda 15 toplant› yapan Portekizliler.
Almanya’daki yönetim kurullar› ise y›lda
sadece 5 kez toplan›yor.
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(Avrupa'da yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, bin euro)

57.500

8.00

2

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri son 2 y›lda yükseldi
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ÜCRETLER DE⁄‹ﬁKEN
Kurumsal yönetim yolculu¤unda yönetim kurullar›na düﬂen görev ve sorumluluklar artt›kça, yönetim kurulu üyelerinin ücret paketleri de yükseldi. 2001 y›l›nda bir yönetim kurulu üyesi y›lda ortalama 43 bin Euro al›rken bu rakam
2003’te 55 bin Euro’ya yükseldi. Bu yükseliﬂin ard›ndaki bir di¤er etken ise yüksek nitelikli profesyonelleri yönetim kurullar›na çekebilme arzusu…
‹ngiltere gibi baz› Avrupa ülkelerinde
üyelerin ücretleri toplant›lara ve komite
çal›ﬂmalar›na kat›l›m düzeylerine ba¤l›
olarak de¤iﬂiyor.
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KOM‹TELER HIZLI YAYILIYOR
Yönetim kurullar›ndaki en
çarp›c›
de¤iﬂim, yönetim kurulu
Avrupa'da yönetim kurullar› alt›ndaki komite say›s› art›yor
( Ülkelere göre ortalama komite say›s›)
komitelerinin kullan›m›n›n daha
çok yayg›nlaﬂmas› oldu. 1999 ﬂir4.0
3.7
ket baﬂ›na 1,6 komite düﬂüyordu,
3.5
3.3
bu rakam 2001’de 2,2’ye, 2003’te
ise 2,6’ya yükseldi. Araﬂt›rmaya
3.0
2.5
2.5
2.5
kat›lan ﬂirketlerin yüzde 80’inde
2.4
2.4
2.5
2.2
“denetim” komitesi bulunuyor.
2.1
2.0
1.9
2.0
ﬁirketlerin yüzde 78’inde ise “üc1.4
1.5
ret ve yan haklar” (renumaration)
komitesi var. En h›zl› büyümeyi
1.0
ise yeni üye seçme ve yerleﬂtirme
0.5
komiteleri gösterdi. 1999’da ﬂir0
ketlerin sadece yüzde 24’ünde
varken 2003’te daha dikkatli üye
seçimi için yüzde 60’›nda kurulu
Kaynak: Heidrick&Struggles
bulunuyor.

Yönetim kurulundaki kad›n
üye oran› ne kadar? (%)
Kad›n

KADIN ÜYE ORANI DÜﬁÜK
Avrupa’da iﬂ dünyas›nda üst kademelerdeki kad›n say›s›n›n az olmas›, yönetim kurullar›na da yans›m›ﬂ durumda. 1999’da yüzde 5 olan kad›n üye oran› 2003’te yüzde
6’ya ç›km›ﬂ olmas›na ra¤men bu hala yeterli de¤il. Yönetim kurullar›n›n al›ﬂ›lm›ﬂ bak›ﬂ aç›lar›n›n d›ﬂ›na ç›kabilmeleri, ufuklar›n› biraz daha geniﬂletebilmeleri için çok daha
fazla kad›n üyeye ihtiyaçlar› var.

6

94
Erkek
Kaynak: Heidrick&Struggles
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ÜYELER HAKKINDA B‹LG‹ AÇIKLAMA E⁄‹L‹M‹
Üyelerin nitelikleri
Avrupal› ﬂirketlerin yüzde 85'i üyeler hakk›nda topluma bilgi veriyor
ile ilgili aç›klanan bilgi(Topluma üyeler ile ilgili bilgi sa¤layan ﬂirketlerin oran›, %)
nin kalitesi, ülkeden ül100
100
100
100
99
keye de¤iﬂiyor. Y›ll›k ra100
97
95
porlarda ve borsaya ya90
85
82
p›lan aç›klamalarda üye79
80
75
lere iliﬂkin bilgilere yer
70
veriliyor. Araﬂt›rma so60
nuçlar›ndan, bilgi aç›klama konusunda ﬂirketle50
rin zaman içinde daha
40
istekli bir tutum sergile30
dikleri anlaﬂ›l›yor. An20
cak, özellikle ‹span10
10
ya’daki ﬂirketler bilgi
aç›klamak konusunda
0
son derece isteksiz.
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