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Koç Üniversitesi’nde, insanların en özgür
oldukları ortamda en çok miktarda ve en
iyi kalitede üretim yaptıklarını anlıyoruz.
Bunun için de bir ortam yaratıyoruz. En
iyi fakülteye sahibiz ve en iyi öğrencileri
seçiyoruz. İmkanları sunduktan sonra
öğrencilerin yolundan çekiliyoruz.
Mükemmele erişmeye çalışan zeki
insanların yolunda engellerin asgari
düzeyde kalmasını sağlamaya
çalışıyoruz. Koç Üniversitesi Kurumsal
Yönetim Forumu da vizyon ve misyon
olarak bize çok uyan bir etkinlik.
Bence kurumsal yönetim özellikle

Türkiye’de aile şirketlerinde büyük bir
ekonomik gelişme ve büyüme
potansiyeli olan Anadolu’nun
derinliklerinde çok büyük bir öneme
sahip. Aynı zamanda girişimcilik Türk
halkının kanında var. Bu inisiyatifleri ve
yatırım risklerini alan insanlar ne yazık
ki çoğunlukla kendilerini kısıtlıyorlar.
Çünkü aile şirketi kavramından uygun
bir kurumsal yönetim mekanizmasıyla

yönetilen şirket anlayışına evrilemiyorlar.
Burada ki amacımız Türkiye’de bu
alanda bilinci artırmak. Benim kurumsal
yönetim anlayışım öğrencilerin yolundan
çekilmek.

UYGUN KURUMSAL YOLLARIN
BULUNMASI GEREKBYOR
Öğrencilere öte yandan büyük

şirketlerde çok fazla zaman
harcamamalarını öneriyorum. Çünkü
büyük şirketler kurumsal yönetime
sahip. Onun yerine büyük üretim
potansiyeli ve istihdamın olduğu
Anadolu’ya odaklanalım. Buralardaki
ekonomik gelişme çoğunlukla şirket
sahipleri tarafından kısıtlı hale getiriliyor.
Çünkü aslında şirket sahipleri
serbestlikten yana değiller. Her zaman
bir yönetim kurulu başkanına
danışıyorlar ve onun omuzundan
bakıyorlar. Bence bu Türkiye’yi geride
tutan çok önemli bir kısıtlama. Koç
Üniversitesi olarak Türkiye’yi gerileten

bir duruma karşı hareketsiz kalamayız.
Bu zincirleri kırmak istiyoruz. İnsanları
serbest bırakırsanız gerçekten daha iyi
şeyler olabilir. Bu konuda da
bilinçlendirmek istiyoruz. Teşvik
istediğimiz ana fikir bu. Uygun kurumsal
bir yol ve sorumlulukları net biçimde
tanımlanmış bir kurul ve merkez ile
işleri serbest bırakabiliriz. Bu şekilde
amacımıza ulaşabiliriz.

KURULLARDA KADINLARIN
ROLÜ
Oldukça heyecanlı olduğumuz başka

bir paralel mesele daha var.
Üniversitemizde kurullardaki kadınların
oranı yüzde 40. Bununla gurur
duyuyoruz. Amerikan meslektaşlarıma
fakültemizde yüzde 40 kadın oranından
bahsettiğimde çok şaşırıyorlar.
Amerika’daki en iyi üniversitenin bile
kurullarında kadın oranının yüzde 20-
25'i geçemediğini söylüyorlar. Aynı
zamanda öğrenci birliğimizin yüzde 55'i
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8 Ekim’de Çırağan Sarayı’nda Siemens'in sponsorluğu ve Heidrick&Struggles’ın
stratejik ortaklığı ile Koç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Kurumsal
Yönetim Forumu Açılış Konferası’nın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran Bnan, forumun Koç Üniversitesi’nin vizyon
ve misyonuna doğrudan uyan bir aktivite olduğunu belirtti. Fakültede öğrencilere her
türlü imkanı sağlayıp sonra yollarından çekildiklerini söyleyen Bnan şunları anlattı:
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KURUMSAL YÖNETİMDE
ANADOLU’YA
YÖNELMELİYİZ

04_07_UMRAN_iNAN_(4)_CAP_KOC_PANEL:30_31_32_33_AB  10/28/15  2:05 PM  Page 2



de kadın. Bununla da oldukça gurur
duyuyorum. Maalesef Türkiye’de
kurumsal ortamda kadınların oranı çok
daha az. Bunun değişmesi gerekiyor.
Ekonomik büyümemize ve ülkemizin
gelişimine kadınları dahil edemezsek
dünya sahnesinde bir elimizi arkada
tutarak rekabet edeceğiz. Başlangıçta
kadınları güçlendirmek riskli görülebilir
ama sonunda kazanılanlar büyük olacak.
Bu anlamda forumun yardımcı olacağını

umuyorum. Türk halkının hayatlarını
iyileştirmek eğitim ve bilimde küresel bir
mükemmeliyet seviyesine ulaşmak gibi
genel bir misyona sahip olan Koç
Üniversitesi’nin bu çabaya katkısı
olacağını düşünüyorum.
Andrew Kakabadse, Henley

Bussiness Scholl’da Kurumsal Yönetim
ve Liderlik Profesörü. Daha önce

Management Development and
Corporate Governance Dergisi’nin yazı
işleri müdür yardımcısı olan
Kakabadse’nin çok sayıda kitap ve
makalesi bulunuyor. Şu anda Kurul
Odası Etkinliği ve Yönetim Uygulaması
üzerine İngiliz devlet bakanları da dahil
dünya çapında bir çalışma yürüten
Kakabadse, dünyada yönetim
kurullarının çalışma şekilleri hakkında
şöyle açıklamalarda bulundu:

KURULLARA SESSBZ KALMAYIN
Herkes rollerinde zor, gergin, ne

yapacağını bilemediği, rahatsız edici bir
durumla karşılaşır. Benim araştırmalarım
da bunu söylüyor. Peki, kaç kişi bununla
ilgili bir şeyler yapar? Yüzde 33’ten az.
Kurumsal yönetimde mesele
konuşmamak, sesinizi yükseltmemek.

Bunun arkasındaki temel mesele de
yetersiz cesaret, yetersiz direnç.
Problemlerle karşılaşan bu yüzde 100,
sadece problemin doğasını değil
çözümünü de biliyor. Üstelik seslerini
yükseltemezlerse ne olacağını da
biliyorlar. Araştırmalarımda bu anlamda
kurul ve üst ekip seviyesinde inanılmaz
bir anlayışla karşılaştığımı belirtmek
isterim.
Araştırmalarımın sonucuna göre

maalesef yüzde 2’den daha azı bu bilgiyi
gerekli olduğunda kullanıyor. Veri
tabanımız yaklaşık olarak 21 ülkede
1.800 organizasyon, 14 ülkeden 5.500
kurul ve 7 yönetim kurulu üzerine
oluşturulmuştu. Mesela veri tabanımızda
kurulların yüzde 34’ü sürekli bir misyon
ve strateji gerçekleştirmeye çabalıyor ve
bunda da başarılı olamıyorlar ve
organizasyonu yıpratıyorlar. Yöneticilerin
yüzde 100’ü bunları görüyor ve yüzde
60’ı ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu
anlamda iyi yönetimi, iyi karar alma ve
kötü karar alma süreçleriyle belirlemedik.
İyi yönetimde anahtar nokta aslında karar
alma sürecinin hiç olmadığını
görmemizdi. Şirketi yıpratmanızın temel
sebebi aslında sesinizi
yükseltmemenizdir. Peki, gerçek hikayeyi
başkandan veya yönetim kurulu
başkanından daha iyi bilen kim? Tabii ki
genel müdürler. Strateji ve
uygulamasında yer alan kişiler çoğunlukla
o stratejiyi yaratmayan insanlar ama bu
stratejiyi yaratabilecek pozisyonda
insanlardır.
Mesela Amerikalı kurullar en

çekingen kurullar. Amerikalı kurul
Rusya’dan çok daha kötü durumda. 27-
28 ay içinde bir mali kriz olacak. New
York'taki bazı önemli bankalar zaten
bunu biliyor ama hiçbir şey yapmıyorlar.
2007-2008'de bankalarla çalışıyordum.
2003'te bir bankada çok ilginç Türk bir
genel müdür vardı ve bankanın kaybını
tahmin etti. 2 milyar dolar civarındaydı,
ben bunu kurul karşısında savunmak
zorunda kaldım ve başarılı olamadım.
Kendisinin işine son verildi. Peki, o özel
şirketin ne kaybettiğini biliyor musunuz?
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2,1 milyar dolar. Kurullarla ilgili
bulgularımız gerçekten çok ilginç. Siz ne
gibi bir değer sağlıyorsunuz?

3'TEN FAZLA EŞZAMANLI
KURUL POZBSYONU OLMAMALI
ABD'de şu anda eşzamanlı olarak

kurul pozisyonlarında 15 ile 22 kişi var.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu sayı 12
ile 45 arasında, Güney Afrika’da 40 hatta
40'tan fazla pozisyon var. İstatistiklere
göre 3’ten fazla eşzamanlı kurul
pozisyonunuz varsa efektif değilsiniz. Bu
anlamda dünyanın çok ilerisinde olan
sadece bir ülke var. Avustralya Menkul
Kıymetler Borsası için bir puan sistemi
yarattılar ve kurulunda oturan her
yönetici soruşturuldu. Avustralya’da
temel olarak 3'ten fazla eşzamanlı kurul
pozisyonunuz varsa bu pozisyonları
değerlendirecek zamanınız ve mental
kapasiteniz yoktur. Onlar da bu
bireylerin isimlerini kara listede
yayınladılar. Bunu bana hangi milletin
yaptığını söyleyin. Hiçbir millet.

SEAV STRATEJBSB
Genel müdür için en önemli nokta

organizasyona bakmak, engelleri ve fay
hatlarını bulmak ve üst yönetimin neden
bu duruma geldiklerini
söyleyememelerinin nedenini bulmaktır.
Bu şekilde SEAV stratejisi ortaya çıktı.
Dört tane harften oluşan bir sistem. “S”
strateji, “E” bağlılık, “A” hizalama ve
hizalamanın anlamı yapılar, süreçler ve
sistemlerdir ve “V” harfi ise değeri
simgeliyor. Bu 4 harfin
kombinasyonundan şunu fark ettik:
Strateji en önemli nokta değildir.
Bağlılığa baktığımız zaman

yapılandırma yönetiminiz, kurulun
gerçek değeri ve katkısı, bağlılık ve üst

yönetimin gerçekten dinleme yetkisi ve
yeteneği temel kuralları ortaya çıkardı.
En önemli noktalardan bir tanesi ''A''

ya da ''E''den sıfır puan aldıysanız diğer
noktalardan yani harflerden de sıfır almış
olarak değerlendiriliyorsunuz. Bu bizim
temel prensibimizdi.
Biraz da danışmanlık firmalarından,

ticaret okullarından, işletme
okullarından bahsedelim. Çok
konuşulmayan bir durum var: Stratejiyi
doğru algılamak. Yapı stratejiyi takip
eder. 2007 yılında 8 Ekim’deki krizden
etkilenen bankaları biliyorsunuz. Yine bu
krizden de etkilenecek ve zorlanacaklar.
Ben bu bankalarla çalışıyorum ve hiçbir

şey öğrenmediklerini biliyorum.
JCB, Caterpillar’ın en büyük rakibi.

Çok iyi traktörler üretiyorlardı. Caterpillar
piyasasını sert biçimde vurdular.
Caterpillar piyasa payının yüzde 80’ini
kaybetti. Kurul ne yaptı? Yöneticiler bir
araya geldiler ve temelde ne yapmaları
gerektiğine karar verdiler. Kanıt toplamaya
karar verdiler. JCB ürününü aldılar,
incelediler. JCB AR-GE zincirini
incelediler. Maliyeti azalttılar. İşgücüne
gittiler. Caterpillar zincirinde engellere
ilişkin tüm detayları topladılar. Tedarik
zinciri yapısındaki engelleri bir araya
getirdiler. Bazı üst yöneticiler bundan
rahatsız oldu çünkü süreç çok yavaştı ve
piyasayı hala kaybediyorlardı. Başkan veya
yönetim kurulu başkanı değişmeyecekti.
Sonuçta yeni bir ürünle ortaya çıktılar.
Motive bir yapı, motive bir arz zinciri,
motive bir tedarik zinciri oluştu. Üstelik
ürünün maliyet tabanı JCB'den yüzde 40
daha azdı. Oldukça başarılı bir ürün oldu
ve Caterpillar 6 ayda piyasanın yüzde
90’ını geri kazandı. Kanıtla ilgili bilmeniz
gereken şey asla ondan
kurtulamayacağınızdır. Çünkü kanıt,
gerçekliğin kamusal alanda ifadesidir. Delil
toplarken, kanıt toplarken toplananların
tamamen gerçek ve şeffaf olmasına dikkat
ederiz. Hizalamaya baktığımız zaman
bunlar süreçler ve sistemler değil, aslında
düşünce hizalamalarıdır. Düşünce
hizalamasına baktığımız zaman kanıta
dayalı bir bağlılıktan bahsediyoruz. Kanıta
dayalı bir bağlılığımız var ve bu bizi bir
araya getiriyor.

IQ EN ÖNEMLB KRBTER
Yüksek IQ tekrar bir numaralı kriter

haline geldi. Bugünün dünyasında
karşılaştığımız zorlukları ve
karmaşıklıkları göz önüne aldığımızda
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VOLKSWAGEN
DANIŞMAN TUTMALI

VE CEZASINI ÖDEMELİ
VW şu anda otomotiv sektörünün
belki de en büyük skandalını
yaşıyor. Yönetim kurulu başkanları
şu anda istifa etti ve büyük
ihtimalle 7 milyar dolarlık bir ceza
ile karşılaşacaklar. Onların
yönetim kurullarına tavsiye olarak
bir danışman tutun ve bütün
parayı ödeyin derdim. Sektörden
bir yönetici bu durumun dünya
çapında olduğunu söyledi.
Sadece VW değil BMW, Renault
ve Amerikan markalarının da
soruşturmaya gireceğini ve
inceleneceğini belirtti. Bunu
yapacaklar çünkü şirketlerini
korumak istiyorlar.

AANNDDRREEWW  KKAAKKAABBAADDSSEE        
HHEENNLLEEYY  BBUUSSIINNEESSSS  SSCCHHOOOOLL  KKUURRUUMMSSAALL
YYÖÖNNEETTİİMM  VVEE  LLİİDDEERRLLİİKK  PPRROOFFEESSÖÖRRÜÜ
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hepsiMaçıklamaMgerektiriyorlar.
Karşılaştığımız,Myüzleştiğimiz
karışıklıklarMkurulMüyelerimizinMzorlayıcı,
iknaMediciMbirMtartışmaylaMbirlikteMöne
çıkmalarınıMgerektiriyor.MVerilerdeMfark
ettiğimizMşuydu:MBaşarılıMveMkişiselMbir
tevazuyaMsahipMkişilerdi.MBuMkarizmanın
tamMtersidir.MAynıMzamandaMşunuMdaMfark
ettik:MYüksekMIQ,MahlakiMvicdanınızdır.
BirMyöneticiMolmanınMözüMyeteriMkadar
başarıyaMulaşmakMdeğildir.MBirMyönetici
olmanınMözüMçeşitliMikilemlerleMtest
ediliyorMolmakMveMdahaMsonraMbaşarıya
ulaşmaktır.MBuMikilemlerMçokMkolay
ikilemlerMdeğil.MBüyükMbirMşirket
yönetiyorsunuz,MaltınızdaM35MbinMinsan
çalışıyorMveMbuMinsanlaraMkarşı
sorumlusunuz.MİşinizinMyüzdeM70’i
ülkenizinMdışında.MİşMahlakıMbakımından
birMbozuklukMvar.MNeMyapardınız?
ŞuMandaMdünyadakiMeşitsizlikMher

zamankindenMçokMdahaMyüksek.
DünyadakiMrüşvetMveMyolsuzlukMoranıMda

hiçbirMzamanMşuMankiMkadarMyüksek
olmadı.MÇokMönemliMbulduğumuzMşey
insanlarınMsizinMahlakiMvicdanınızıMve
özellikleMkarşılaştığınızMzorluklardaki
ikilemleriMgörmesidir.MPeki,Mbütün
bunlarınMarasındaMkurulMnerede?
1920’lerdeMHarvardMkaynaklarınaMbirMgöz
atın.MBütünMyönetimMilkeleriMtekMbir
noktayaMbağlı:M“SizeMgüvenmiyorum,Mbu
yüzdenMneMyaptığınızıMkontrolMetmem
gerekiyor.”M1920’lerdeMHarvardMİşletme
OkuluMbirMmodelMileMortayaMçıktı.MBir
protokollerMmodeliMortayaMattılarMveMbunu
HarvardMHukukMFakültesi’neMverdiler.MBu
sayedeMavukatlarMdüzenleyici
protokollerleMortayaMçıkabilecekMveMtabii
bunlarıMkullanabileceklerdi.MAvukatların
yaptıklarıMdaMoldukçaMilginçti.MHarvard
HukukMFakültesi’ndekiMavukatlar
HarvardMİşletmeMOkulu’ndakiMkişilere
döndüMveMbuMprotokollerinMişe
yaramayacağınıMsöyledi.M“Sizin
önerilerinizMişeMyaramayacakMçünkü
duyarsızsınız”Mdediler.MBenMbunuMironi
olarakMgörüyorum.MBuradaMticaretle
uğraşanMinsanlarMduyarlılıkMveMhassasiyet
konusundaMeleştiriliyor.M
DeneyimimeMgöreMavukatlarMdünya

üzerindekiMenMhassasMolmayanMkişilerdir.
AmaM1920’lereMbaktığımızMzaman
avukatlarMmentorlukMkavramıylaMortaya
çıktılarMveMşuMandaMbizMbunuMyöneticilik
olarakMadlandırıyoruz.MBugüneMkadarMbu
avukatlarMşirketlerdeMgözMardıMedildiler.
Caterpillar,MDeutscheMTelecomMhariç.
BuralardaMdinamikMbirMyönetim
felsefesiniMbenimsediler.MKurulMbir
toplantıyaMgelipMoturmuyor.MKurulun
yapmasıMgerekenMönemliMnoktalardan

biriMdeMderinMbirMbilgiyeMsahipMolmakMve
buMbilgiyleMortayaMçıkmaktı.
IQ’nunMveMrolünüzüMtartışmanınMçok

önemliMolduğunuMbulduk.MEnMbaşarılı
başkanlarMveMyönetimMkuruluMbaşkanları
buMgibiMnoktalarıMtartışacaktır,Mmüzakere
edecektir.MEnMbaşarısızMyönetimMkurulu
başkanlarıMiseMbunlarıMtartışmaya
açmayacaktır,MmüzakereMetmeyecektir.
“BuMbenimMrolümMgenelMmüdürünMrolü
budurMveMbuMşekildeMilerleyeceğiz”
diyecektir.

7

KÜLTÜREL
FARKINDALIK VE

AÇIKLIK ŞART
IQ ve PQ birlikte faaliyet
gösterebiliyor. Yani IQ ve sizin
siyasi yetenekleriniz birlikte iyi
çalışabiliyor. Farklı kafa yapısına
sahip insanlara mesajları nasıl
iletiyorsunuz, mantık
çerçevesinde kendi
çıkarlarınızın kurumsal çıkarlara
uyum sağlamadığını
gördüğünüzde ne yapıyorsunuz,
nasıl müzakere ediyorsunuz,
tabii ki sizin EQ yetenekleriniz
gerekli olacaktır. Aynı zamanda
bir mesajı iletebilmek için siyasi
bir hassasiyete de sahip olmanız
gerekecek. Bu mesajların
zamanlaması önemli. Aynı
zamanda farkında olmanın farklı
bir soruya yol açtığını da
gördük. Buna IQ, yani direnç
deniliyor. 

AANNDDRREEWW  KKAAKKAABBAADDSSEE        
HHEENNLLEEYY  BBUUSSIINNEESSSS  SSCCHHOOOOLL  KKUURRUUMMSSAALL
YYÖÖNNEETTİİMM  VVEE  LLİİDDEERRLLİİKK  PPRROOFFEESSÖÖRRÜÜ

DEĞER ÖNERİSİNDEN
ZİYADE DEĞER

SUNMAK
Sizi rahatsız eden bir şey varsa,
mantık çerçevesi içinde, sakin ve
açık, aynı zamanda lojistik bir
tavırla söylediğiniz zaman insanlar
sizi dinleyecektir. Üstelik çok basit
bir sebepten dolayı sizi
dinleyecekler çünkü onlar da
durumdan hoşnut değil. Herkes
değerlerini geliştirmek ister.
Geçmişte rahatsız edici ikilemler
sadece yönetim kurulu başkanının
ayrıcalığıydı, yani sadece
kendisinin sorumluluğundaydı.
Ama şu anda artık böyle değil. Bu
ikilemler artık genel müdürün de
sorumluluğu altında. Daha önce
de söylediğim gibi artık üst
yöneticiler olarak sandalyenize
oturamazsınız ve sadece
dinleyemezsiniz. Bir öneri ile
ortaya çıkmanız gerekiyor.
Kendinizi ileriye götürecek
protokoller yapmalısınız. O
sandalyeden kalkıp organizasyon
çapında bir etki yaratabilmek için
aksiyon almanız gerekiyor. Bir
başkan ya da yönetim kurulu
başkanı o sandalyede oturuyorsa
hemen o dakikada kendisinin
işine son verilmesi gerekiyor
çünkü paydaşlar, hisse sahipleri
bundan değer kazanmıyor. 

AANNDDRREEWW  KKAAKKAABBAADDSSEE          
HHEENNLLEEYY  BBUUSSIINNEESSSS  SSCCHHOOOOLL  KKUURRUUMMSSAALL
YYÖÖNNEETTİİMM  VVEE  LLİİDDEERRLLİİKK  PPRROOFFEESSÖÖRRÜÜ
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Söyleşi

Andrew Kakabadse
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Cranfield School of Management’ta 30
yıl Uluslararası İşletme Gelişimi
Profesörü olarak görev yapan Andrew
Kakabadse, 2013 yılından beri de
İngiltere’de bulunan Henley Business
School’da profesör olarak akademik
hayatına devam ediyor. İngiltere,
Avrupa, ABD, Çin, Japonya, Rusya,
Arnavutluk, Körfez Ülkeleri,
Hindistan ve Avustralya’da pek çok
şirkete danışmanlık hizmeti veren
Kakabadse, aynı zamanda Uluslararası
İşletme başkan yardımcılığı görevini
yürütüyor. İlgi alanlarını; üst düzey
yöneticilerin performansının
geliştirilmesi, üst düzey yönetici
takımları ve yönetim kurulları,
danışmanlık uygulamalarında
mükemmellik, liderlik, kurumsal
yönetim, çatışma yönetimi ve
uluslararası ilişkiler oluşturuyor.

Yönetim kurulu etkinliği ve
yönetişim uygulamaları alanında

dünya çapında bir araştırma
yürütmekte olan Kakabadse, özel
sektör ve hükümetler arasında
yönetim ve liderlik konularını
inceleyen bu çalışma için 2 milyon
İngiliz sterlini değerinde araştırma
fonu almaya hak kazandı. 2011
yılında dünyanın en iyi 50 düşünürü
arasında yer alan Kakabadse, bu
araştırmasından elde ettiği sonuçları
şöyle özetliyor: “28 ay içinde küresel
anlamda yaşanacak bir kriz olacak.
New York’taki büyük bankalar da bu
krizin geleceğini biliyor ama buna
rağmen yönetişim anlamında hiçbir
şey yapmıyor. Bu gelişmeler karşısında
etkili yönetişim için yeni bir model
geliştirmeyen şirketlerin oranı yüzde
82. Bu yapılar yaşanacak krizden
olumsuz yönde etkilenecek.”

Türkiye’deki aile şirketlerinin
yönetişim uygulamalarını, “Türkiye’de
kültürden de kaynaklanan bir yerel

9

“YENİ KUŞAK
DANIŞMANLARDAN

YARARLANMALI”
İYİ LİDER

NASIL OLMALI?
AKILLI OLMALI Şirketler hayatları
boyunca birçok kompleks
durumla karşılaşır. Liderin akıllı
olup bu karmaşık durumlarda
iyi sonuç elde edebilmesi ve
kendi yönünü çizebilmesi
gerekiyor.

POLİTİK YAKLAŞIM İkinci olarak
iyi bir lider politik olabilmeli.
Farklı kültürlerden insanlarla
ilişkilerini çok iyi yönetebilmeli.

GÜÇLÜ KARAKTER Üçüncüsü ise
iyi bir liderin duygusal açıdan
kuvvetli olması gerekiyor.
Duygusal durumlarda bile
güçlü olmalı ve kararlarını
rahatlıkla verebilmeli.

Henley Business School’da yönetim ve liderlik profesörü olan ANDREW KAKABADSE,
yönetim kurulu etkinliği ve yönetişim uygulamaları alanında dünya çapında bir
araştırma yürütüyor. Bu çalışmanın sonuçları hakkında konuşan Kakabadse, 28 ay
içinde küresel bir krizin gerçekleşeceğini ancak bu gelişmeler karşısında şirketlerin
yüzde 82’sinin etkili yönetişim için yeni bir model geliştirmediğini söylüyor.
Türkiye’deki aile şirketlerinin yönetişim yapısını da değerlendiren Kakabadse, en
önemli problemi şirketlerin kapalı yapısı olarak görüyor.

Nil DUMANSIZO�LU ndumansizoglu@capital.com.tr
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düşünce yapısı hakimiyeti var. Bu
kültür aşıldığında daha fazla iyi lider
çıkarabileceklerini düşünüyorum”
sözleriyle değerlendiren Kakabadse,
aile şirketlerinde 3’üncü kuşağın
danışmanlık hizmetlerinden
yararlanmamasının başarısızlığa yol
açtığını ifade ediyor. Kakabadse ile
kurumsal yönetim ve liderlik üzerine
konuştuk:
Yönetici ile lider arasındaki fark

nedir?
Yönetici ve lider

arasında teorik
olarak bir fark
olmasa da
uygulamada çok
fark var. Yöneticiler
daha çok şirketin
işleyişinden
sorumlu oluyor
ama iyi bir lider,
şirketin
stratejisinin ve
rekabetçi
piyasalardaki
rolünün
belirlenmesi
konularında
başarılı olmalı.
Liderin herhangi
bir sistem kurması
değil, o sistemin
nasıl çalıştığını
kontrol etmesi
gerekiyor. Şirketi
ilerletebilecek ve
başarıya götürecek
sistemin iyi
işlediğinden emin olması gerekiyor.
Lider, şirketi başarıya götürecek
stratejiyi iyi kurgulayabilen insandır.
İyi bir liderin çalışanlarıyla ilişkisi

nasıl olmalı?
Bu noktada en önemli konu etik…

Her şirketin ve yöneticinin kendi etik
kuralları olmalı. Etik kültürü
kavranırsa hem çalışanlarla hem
müşterilerle ilişkileri çok daha kolay
sürdürülebilir. Bunu yapmak için
aslında tam olarak doğru, belirgin bir

yol yok. Liderler, kendi karakteristik
özellikleri çerçevesinde bir etik
standart belirlemeliler. Tüm
çalışanlarıyla aynı seviyede ilişki
kurmalılar. Arkadaşınızı işe almış
olabilirsiniz ama iş yerinde ilişkinizi
kendi standart etik kurallarınız
çerçevesinde kurmalısınız.
Günümüzde liderlik kavramı nasıl

bir değişim gösteriyor? Yeni nesil
liderleri, eski tip liderlerden ayıran
en belirgin farklar sizce nedir?

Aile şirketlerini üç kuşakta
değerlendiriyorum. İlk kuşak
yöneticiler, şirketi kuran ve
yönetenler. İkinci kuşağın yönetimi
devraldığında daha eğitimli ve
profesyonel davrandığını görüyoruz.
Bu geçişte de problemler yaşanabiliyor
ancak bana göre asıl problem 3’üncü
jenerasyonda yaşanıyor. Çünkü bu
jenerasyon hiçbir sorunla
karşılaşmadan büyüdü. Hiçbir duvarla
ve engelle karşılaşmadılar. Canları

yanmadı. Üçüncü jenerasyon
diğerlerine göre çok daha iyi eğitimli
ancak deneyimsiz oldukları için bir
problemle savaşma konusunda çok
büyük sıkıntılar yaşadıklarını
düşünüyorum. Bu problemler Avrupa
ülkelerinde de görülüyor. Ama 3’üncü
jenerasyona işlerin aktarımında
Avrupa ülkeleri danışmanlık veren
kurumlardan faydalanırken
Türkiye’deki şirketler daha kapalı bir
yapıda ilerliyor. Danışmanlık

hizmetlerinden yararlanmak yerine
yollarını kendileri bulmaya
çalışıyorlar. Bu yüzden de başarısız
olabiliyorlar.
Yönetim kurulları nasıl

şekillendirilmeli? Hangi alanlarda
uzman kişilerin mutlaka yönetim
kurulunda olması gerekiyor? Yönetim
kurulundaki cinsiyet çeşitliliği şirketi
nasıl etkiliyor?

Öncelikle iyi bir finansal uzmanın
olması gerekiyor ki şirketin kârlılığı

10

Söyleşi
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artsın. Rakamları iyi
değerlendirebilen, bunu yönetime
söyleyen kişiler olması lazım.
Yetkinlik ikinci önemli nokta. Cesareti
ve dayanıklılığı yüksek birinin
yönetim kurulunda olması çok
önemli, çünkü bu kişi en zor
konularda, yönetimin kabul
etmeyeceği noktaları bile onlara cesur
bir şekilde söyleyebilir ve o probleme
işaret edebilir. Problemlerin çözümü
için bunu yapmak gerekiyor.
Yönetim kurulu etkinliği ve

yönetişim uygulamaları alanında
dünya çapında bir araştırma
yürütüyorsunuz. Araştırmadan elde
ettiğiniz sonuçları paylaşır mısınız?

28 ay içinde küresel anlamda
yaşanacak bir kriz olacak. New
York’taki büyük bankalar da bu krizin
geleceğini biliyor ama buna rağmen
yönetişim anlamında hiçbir şey
yapmıyor. Bu gelişmeler karşısında
etkili yönetişim için yeni bir model
geliştirmeyen şirketlerin oranı yüzde
82. Bu yapılar yaşanacak krizden
olumsuz yönde etkilenecek.
Şirketlerin sıkıntıyı atlatabilmesi için
gerekli olan 7 temel koşul var: Kanıt,
misyon, işbirliği, hedef, liderlik,
yönetim, bilgelik. Başarıyla değer
yaratabilmenin formülü yöneticinin
çalışanlarını iyi dinlemesi, şirket
yönetimini de sürece dahil ederek
gerçekçi planlar yapmasından geçiyor.
Türkiye'deki şirketlerin kurumsal

yönetim uygulamalarını nasıl
değerlendirirsiniz, ne tavsiye
edersiniz?

Son 10 seneye baktığımızda iş
dünyası anlamında büyük gelişme
görüyorum. Dünya çapında
sayabileceğimiz çok iyi şirketler var.
Ancak bunun yanında çok kötü
şirketlerle de karşılaşabiliyoruz. Bana
göre, Türkiye’nin en büyük problemi,
şirketlerin politik etkiden ekonomik
yönden çok fazla etkilenmesi.
Şirketlere bu noktada çok fazla
diyecek bir şey yok, sadece hazırlıklı
olmalarını tavsiye edebilirim. Politik
değişimleri yönetmeye hazırlıklı

olmaları gerekiyor.
Türkiye’deki bir diğer problem de

politik anlamda çok çeşitlilik
olmaması. Türkiye’de yolsuzlukla nasıl
mücadele edileceği konusu çok fazla
tartışılmıyor. Türkiye’yi çok iyi bir
yatırım merkezi haline getirmek için
neler yapılmalı, lokasyon olarak
Türkiye’nin konumu yeni iş kolları
açmak için nasıl kullanılabilir, nasıl
yeni iş modelleri yaratılabilir gibi
konuların da tartışılması gerekiyor. Bu
konuların tartışılması, liderleri,
şirketleri besler.
Lider olmak isteyen gençlere ne

tavsiye edersiniz? Örnek alınması
gereken şirketler var mı?

Google, Deutsch Telekom ve
Amerika’daki bazı şirketler örnek
gösterilebilir. Bu başarılı şirketlerde
liderler, çok farklı görüşlere açık
olmakla fark yaratıyor. Farklı görüşleri
bir arada yönetebiliyor, kompleks
problemlere çok iyi çözümler
üretebiliyorlar. Türkiye’deki genç
liderlere ve lider adaylarına açık
görüşlü olmalarını ve farklı
deneyimlerle kendi görüşlerini
oluşturmalarını tavsiye ederim. Çünkü
Türkiye’de sistem çok açık değil.
Vergi, eğitim, sağlık gibi sistemler
düzgün işlemiyor. Düzgün işleyen
sistemler olmadığı için Türkiye’deki
genç liderlerin bu problemlerle baş
etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Onun
için farklı fonksiyonlarda şirketlerle
çalışabilirler. Politik olarak farklı
görüşlere açık olup onları nasıl
yöneteceklerini düşünebilirler.

11

“TÜRKİYE’DE AKILLI LİDERLER VAR”
PROBLEM BELİRLENMELİ Stratejik olarak problemlerin
nerede olduğunu saptayıp onları çözmek, şirketlerde
fark yaratıyor. Problemin küçük ya da büyük
olmasından ziyade doğru saptanması, ona çözüm
getirilebilmesi bu noktada başarıyı getiriyor. Türkiye’de
bu stratejiyi çok iyi uygulayan liderler olmakla beraber
Türkiye’deki şirketler bu konuda İskandinav ülkeleri ya
da Almanya kadar başarılı değil.

YEREL DÜŞÜNCE KIRILMALI Türkiye’deki şirketlerin
Avrupa’daki gibi başarılı olmamasının sebebi bana
göre, Türkiye’nin şu ana kadar Avrupa ülkeleri kadar
global, rekabetçi bir ekonomiyle karşılamamış olması.
Ayrıca Türkiye’de kültürden de kaynaklanan bir yerel
düşünce yapısı hakimiyeti var. Bu kültür aşıldığında
daha fazla iyi lider çıkarabileceklerini düşünüyorum.
Çünkü şirketlerin başında çok akıllı liderler var.
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Biz Siemens olarak tarihteki en büyük
mevzuata uyum krizini atlattık. Aslında
bu ölçekteki bir krizden bahsettiğimiz
zaman ya yok olursunuz ya da
varlığınızı sürdürürsünüz ama sonra
gerçek değişim, yani kültürel değişim
başlar. Siemens Almanya’nın en eski
şirketlerinden biri. 1847 yılında
kurulmuş, yaklaşık 170 yıllık bir
geçmişi var. Dünyada büyük bir öncü
ve biz de bundan gurur duyuyoruz. 350
bin çalışanımız var, uyum
departmanında 550 kişi çalışıyor. Her
ülkede iyi insanlar, iyi toplum örgütleri
var, hatta hükümetlerde bile iyi insanlar
var ve hiçbir şekilde bir ülkeyi terk
etmek çözüm değil. Biz bir teknoloji ve
mühendislik şirketiyiz. Hastane
ekipmanları, sanayi ekipmanları tedarik
ediyoruz ve farklı ülkelerde varlığımızı
sürdürmekteyiz. Bu ülkelerin hepsinde
bir gelecek var. Bizler sadece altyapı
çözümleri sağlamakla kalmıyoruz,
projelerimizi, ürünlerimizi,
çözümlerimizi de sunuyoruz. Bunları
üretiyoruz ve dünyanın her yerinden
farklı ülkelere ihraç ediyoruz.
Elektrifikasyon, elektrik türbinleri,
hastane ve sanayi ekipmanları, teknoloji

12

Siemens Global Chief Compliance Officer DR. KLAUS MOOSMAYER, aynı zamanda
OECD Yolsuzlukla Mücadele Özel Görev Grubu’nun başında ve Sanayi Danışma Kurulu
üyesi. Çok sayıda yayını bulunan, uyum süreçleri ve yolsuzluğa karşı mücadeleyle ilgili
uzun zamandır çalışmalar sürdüren Moosmayer, Siemens olarak 2007 yılında yaşanan
mevzuata uyum krizini nası atlattıklarını ve dönüşümü nasıl başardıklarını şöyle anlattı:

Deneyim

“MEVZUATA UYUM SÜRECİ
YASAL DEĞİL KÜLTÜREL

BİR DÖNÜŞÜMDÜR”

12_13_KLAUS_MOOSMAYER_(2)_CAP_KOC_PANEL:30_31_32_33_AB  10/28/15  2:38 PM  Page 2



ürünleri üretip satabilirsiniz ama
finansman ve mevzuata uyum riski
açısından değerlendirdiğiniz zaman
işimizin çok zorlu olduğunu
söyleyebilirim. Müşterilerimizin
çoğu ya hükümet ya da kamu
sektörü. Çok büyük altyapı
gerektiren, bazen bir ülkeyi
değiştirebilecek nitelikte
çalışmalar yapabiliyoruz. Mesela
Mısır’da 8 milyar dolarlık bir
enerji yatırımını gerçekleştirdik.
Bütün enerji yapısını değiştirecek
bir altyapıdan bahsediyoruz,
özellikle bu tür büyük projlerde
çok dikkatli ve temkinli
davranmak gerekiyor. Bu şirkette
genç insanlara ihtiyacımız var.

Siemens de her zaman dünya çapında
insanların çalışmak istediği şirketlerden
bir tanesidir. Türkiye’deki CEO’muz
buradaki mühendislerin şu an en çok
çalışmak istedikleri şirketlerden bir
tanesi olduğumuzu söylüyor. Değişim
kültüreldir, 3-5 şey değişir diye
düşünmeyin, bu mümkün değil.

MEVZUATLAR BAS<T HALE
GET<R<LMEL<
CEO'ların ve CFO'ların mutlaka

mevzuata uyum sürecinin bir parçası
olması gerekiyor. Bir şirketi
yönetiyorsunuz ve burada bir model
olmalısınız. Etkili bir mevzuata uyum
sistemi sistematik olarak uyumsuzlukları
engellemenizi sağlar. Eğer insanların
elindeki mevzuatlar çok karışıksa, bir
şekilde yolunu bulup süreci
engelleyebiliyorlar. Önemli olan bu
süreci mümkün olduğunca basit hale
getirmek. Ayrıca, çalışanların dürüstlüğü
de çok önemli ama herkes için aynı
kurallar geçerli olmalı. Hiç kimsenin
özel bir koruması olmaması gerekiyor.
Mevzuata uyum organizasyonu olarak
nerede olursanız olun mutlaka yönetim
kuruluna ya da yönetime ulaşabiliyor
olmanız gerekiyor.

<Y< B<R MEVZUATA UYUM
GÖREVL<S< NASIL OLUR?
Uyum görevlisi pozisyonunda

çalışanların hem mevzuata hem de
şirketin faaliyet alanlarına vakıf olması

gerekir. Ayrıca şirketin iş birimleri ile
birlikte çalışarak bu konudaki riskleri
engellemesi, önlemesi beklenir, yani
proaktif davranmalısınız.
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ANCAK YÖNETİMİN
DESTEĞİNİ

GÖRÜYORSANIZ
BAŞARABİLİRSİNİZ

Mevzuata uyum süreçlerinde
süreçlerinde yönetimin
desteğini görüyorsanız uyum
içerisinde çalışabilirsiniz. Size
destek olmaları gerekir aksi
takdirde çok zor bir iştir. Biz
kurum içinde bir uyum takımı
oluşturduk ve bölgesel
sorumluluklar almaya başladık.
Mevzuata uyum görevlisinin
bizzat faaliyet gösterilen ülkede
çalışıyor olması gerekiyor.
Örneğin Türkiye Compliance
Direktörü Mutlu Şahin’in
gerektiğinde CEO’yla
konuşabilmesi gerekiyor ki kısa
sürede problem çözülsün.

AANNTTOONNIIEE  WWAAUUSSCCHHKKUUHHNN        
SSIIEEMMEENNSS  AAVVRRUUPPAA  VVEE  BBAAĞĞIIMMSSIIZZ
DDEEVVLLEETTLLEERR  TTOOPPLLUULLUUĞĞUU  BBÖÖLLGGEESSİİ
CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  DDİİRREEKKTTÖÖRRÜÜ  

DAHA PROAKTİF
OLMAYA

ÇALIŞIYORUZ
Tüm paydaşlarımızla bir araya
gelerek daha proaktif olmaya
çalışıyoruz. Örneğin bir proje
sözkonusu ise problem ne,
satışlarla ilgili süreçler nedir,
size nasıl destek olabiliriz gibi
sorular sorarak ilerleme
sağlamalarına yardımcı
oluyoruz.  

MMUUTTLLUU  ŞŞAAHHİİNN      
SSIIEEMMEENNSS  CCOOMMPPLLIIAANNCCEE  
DDİİRREEKKTTÖÖRRÜÜ
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Doğuş Otomotiv bugün otomotiv
sektörünün her alanında faaliyet
gösteren Türkiye’nin lider otomobil
şirketi. Avrupa’da da son derece söz
sahibi bir distribütör. Bu yıl sonu
itibarıyla 9,5 milyar TL ciro
hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk 15 şirketi
içindeyiz.

Bu noktaya kolay gelmedik. 1994
yılında şirketimiz kuruldu. 2000
çalışanımız var. Aynı zamanda
perakende alanında da faaliyette
bulunuyoruz. Şirketimizin iki temel
evresi var. Birincisi kuruluş evresi,
1994 yılından 2004 yılına kadar olan
süreç diyebiliriz. Aşama aşama
markaların oluşması, ekibin
hazırlanması bu kuruluş yıllarında her
şirkette olduğu gibi bir ileri bir geri
giderek işi kotarmaya çalıştığımız
dönemlerdi. Bunları söyleme nedenim
kurumsal yönetişim açısından

baktığınızda bahsettiğim yeni kurulan
şirketin yönetimiyle bugünkü şirketin
yönetiminde çok belirgin farklılıklar
var. Bizim ikinci fazımız 2004 yılında
halka açılmayla başlıyor. Çok hızlı bir
şekilde aramıza yeni markalar
katılıyor. Ortak aklın üretimiyle de bu
markaların daha yaygın bir şekilde
tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet
edecek şekilde sunulduğu bir evreye
giriyoruz.

PAYDAŞLARA EŞ:TL:K
BAŞARIYI GET:RD:
Yönetim kurulundaki yapının da

tam anlamıyla bugünkü haline gelmesi
2005 yılının sonlarında başladı. 2005
yılının aralık ayında yönetim kurulu
başkanlığını Ferit Şahenk’ten
devraldım. O tarihten itibaren de
yönetim kurulundaki komitelerin
oluşumu bünyemizde oturmaya

başladı. Yönetim kurullarını bir beyin
fonksiyonu olarak görürseniz tabii ki
işi yapan çok geniş kitleleri de göz
ardı etmemeniz lazım. Ancak o
kitleleri de yönetim kurulları
yönetiyor. İyi yönetildiği zaman o
kitleler daha motive, daha işe odaklı
çalışır hale geliyor. Biz mümkün
olduğu kadar tüm paydaşların hak ve
ihtiyaçlarını eşit ve dengeli bir şekilde
dağıtmayı amaçlayarak bu işe adım
attık. Bunun sonucu olarak da artan
bir kurumsal performansı görmeye
başladık.

AMAÇ KURUMSAL YÖNET:M:
YAPARKEN DEĞER YARATMAK
Değer yaratmak çok önemli,

bunun dışında çok fazla uğraşmasanız
da olur. Kurumsal yönetişim ilkeleri
uygulandığı zaman daha sağlıklı bir
finansman imkanı, daha yüksek bir
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Cirosunu, kârlılığını ve satış adedini 5 yıl içinde 3 kat artıran Doğuş Otomotiv,
bugün yıllık 165 bin satış adediyle önde gelen otomobil şirketlerinden. Doğuş
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı AACCLLAANN  AACCAARR, konuşmasında şirket olarak
çalışanları ortak düşünmeye iten yapıları nasıl oluşturduklarını ve yönetim
kurulunun çalışma prensiplerini şöyle anlattı:

Otomotiv

DOĞUŞ 
OTOMOTİV’İN

ON YILI
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getiriGoluyor,GşirketGimajınıGciddi
şekildeGyukarıyaGdoğruGtaşıyor,
istikrarlıGbirGsermayeGpiyasasıGortamı
sözGkonusuGoluyor.GHisseGbaşına
düşenGkârlılıkGoranlarındaGciddi
şekildeGyükselmelerGmeydanaGgeliyor.
VermişGolduğunuzGyatırım,Gşirket
birleşmeGveGsatınGalmaGkararlarıGçok
dahaGpozitifGşekildeGoluşuyor.GOrtak
akılGherGzamanGbireyselGakıldanGdaha
iyiGsonuçGveriyor.G

BuGyılG41’inciGyılımGolduGiş
hayatında.GAslındaGbireyselGaklınGda
çokGdoğruGişlerGyaptığınıGdaGgördüm
ben.GŞirketlerinGkuruluşGveGbüyüme
aşamasındaGhızlıGkararGvermenin
getirdiğiGavantajlarıGdaGbiliyorum.
DolayısıylaGbelliGbirGbüyüklüğe
geldiğinizGzaman,Guluslararası
arenalaraGçıkmakGgibiGiddialarınızGda
varsaGoGzamanGkurumsalGyönetişim
ilkeleriniGuygulamakGmutlakaGgerekli.

BununGaileGşirketiGyaGdaGhalkaGaçıkGbir
şirketGolmasıGhiçGfarkGetmez.G

SOSYAL SORUMLULUK PROJELER:
HerGyılGbirGfaaliyetGraporu

yayınlıyoruz.GGlobalGReporting
InitiativeGstandardındaGraporlama
yapıyoruz.GBuGraporlamayıGyapan
Türkiye’dekiGilkGotomotivGşirketiyiz.
KurumsalGyönetişimGdeğerlendirme
notumuzG9,25.GOradaGdaGiyiGbirGsonuç
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aldıkGdiyebilirim.GBizimGiyiGbir
kurgusalGvatandaşGolmaGçabamızGvar.
BunuGdaGtekGbaşınaGyönetim
kurulununGyaGdaGyönetimGkurulu
üyelerininGyapmalarıGmümkünGdeğil.
DolayısıylaGtümGçalışanlarımızınGbuGişe
gönülGvermeleriGlazım.GBiz
bulunduğumuzGçevreyeGdeGkatkı
sağlamakGiçin,GtamamenGgönüllülük
esasıylaGokullarıGboyuyoruz.Gİhtiyaç
sahiplerineGdestekGveriyoruz.GÇeşitli
okullardaGmotorGmeslekGsınıfları
açıyoruz.GOGsınıflardaGgençleri
yetiştiriyoruz.GEnGsonGDiyarbakır’da
ŞerafettinGYıldızGlisesindeGbirGmotor
meslekGsınıfıGaçtık.G20GöğrenciGvar
orada.G10GtanesiGkız.GMotorGtamiri
öğreniyorlar.G

YÖNET:MDE ET:K YAKLAŞIM
EtikGkoduGçokGciddiGbirGşekilde

yayınlıyoruz,Guyguluyoruz.
ArkadaşlarımızaGtanıtımınıGve
bilgilendirmesiniGyapıyoruz.Gİyi
ahlaklı,GetikGçalışmaGprensiplerini
şirketimizGiçerisindeGyerleştirmeye
çalışıyoruz.GBunlarGtabiGbizim
şirketimizinGperformansınıGönemli
ölçüdeGetkiliyor.GYineGbüyükGbir
mutluluklaGimzaGattığımızGişlerdenGbir
tanesiGdeGGlobalGCompact.GBurada
ekonomikGsorumluluklar,Gçevresel
sorumluluklar,GsosyalGsorumluluklar,
ürünGveGservisGsorumlulukları,
çalışanlarımızaGkarşı
yükümlülüklerimiz,GinsanGhaklarıGve
sosyalGkatılımGkonularındaGiyiGahlaklı,
düzgünGveGiyiGçalışanGbirGşirket
olacağızGdiyeGimzaGattıkGveGbunaGda
çokGciddiGbirGşekildeGcan-ıGgönülden
çalışanlarımızlaGkatılıyoruz.
AksaklıklarıGşirketinGkendiGiçerisinde
çokGçabukGfarkGedipGiç
mekanizmalarındaGdüzeltebilmiş
olmasıGgerekiyor.GBenceGkurumsal
yönetişiminGgetirdiğiGenGönemli
özelliklerdenGbiriGdeGbu.GYönetim
kuruluGherGşeyiGtekGtekGkendisi
denetleyemezGamaGdoğruGsoruyu
doğruGyerdeGsormasınıGbilenGbir
yönetimGolmasıGlazım.GİşiGbizzatGyapan

değilGyönlendiren,GstratejiyiGortaya
koyanGveGbuGstratejiyiGdenetleyen,
hesapGalanGileGvereninGbirbirinden
ayrıldığıGbirGmekanizmanınGolması
gerekiyor.G

ÖnemliGolanGnasılGliderlikGettiğiniz
veGekibiGnasılGmotiveGederekGçalışabilir
haleGgetirdiğinizdir.Gİnsanları
değiştirmekleGbirGyere
varamıyorsunuz.GBuradaGinsanları
değiştirerekGdeğilGsistemGveGsüreçleri
düzelterekGişiGgötürmenizGgerekir.

DoğruGşeyiGalgılamak,GanaliziGdoğru
yapabilmekGlazım.GTeşhisiGyanlış
koyuyorsanızGzatenGtedavisiniGyapma
şansınızGhiçbirGzamanGolmuyor.
DolayısıylaGşirketteGbirGşeylerGaksıyorsa
nerede,GneGaksadığınıGkatılımcıGbir
şekildeGpaylaşarak,Ginsanları
dinleyerekGanlamanızGlazımGkiGonları
düzeltesiniz.G

AÇIK KAPI POL:T:KASI

KurumsalGyönetişimGkodunu
yayınladık.GBirGkurumsalGyönetişim
komitemizGvar.GÜçGtaneGbağımsız
yönetimGkuruluGüyemizGvar.
KomitelerdeGbuGarkadaşlarımızGgörev
yapıyorlar.GStratejiGveGvizyon
toplantılarıGyapıyoruz.GSıkGaralıklarla
stratejikGkonumumuzuGgözden
geçiriyoruz.GDünyanınGbuGhızlı
değişimGsüreciGiçindeGkoşullaraGnasıl
uyumGsağlayabiliriz,Gbunu

değerlendiriyoruz.GDGstrateji,GDGPlan,
DGİnsanGdiyeGprogramlarımızGvar.GD,
Doğuş’uGifadeGediyor.GAçıkGkapı
politikasıGtakipGediyoruz.GDolayısıyla
iletişimGkanallarıGvasıtasıylaGveGfiziken
24GsaatGbizlereGulaşmakGmümkün.G

YalınGyönetimGsistemlerini
uyguladık.GBuradaGtabiGçokGönemli
kazanımlarGeldeGettik.GServislerde
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sabahlarıGçokGciddiGbeklemeGsüreleri
oluyordu.GServisGgirişleriniGhuniGgibi
yaptık.GHerGarabanınGbaşınaGdaGbir
adamGkoyduk.G3GdakikadaGarabalar
girmeyeGbaşladı.GDolayısıyla
beklemelerinGsüresiGazaldı.GMaslak’taki
serviseGgündeG270GaraçGalabilirGhale
geldik.GBuGyalınGyönetimGsistemi
maliyetlerimiziGazalttığıGşirketeGve
müşteriGhizmetineGfaydalıGbirGçalışma
oldu.GBunuGdaGyönetimGkurulumuzun
yönlendirmesiyleGşirketteki
arkadaşlarımızGbaşarıylaGuyguladılar.

YÖNET:M VE :CRA KOM:TES:N:
AYRIŞTIRMAK GEREK

BenGDoğuşGOtomotiv’eGyönetim
kuruluGbaşkanıGveGgenelGmüdür
sıfatıylaGatandım.GBankacılıkGgibi
monotonGbirGişGkolundanGotomotiv
gibiGrenkliGbirGişGkolunaGgeçince
gerçektenGmüthişGkeyifGaldım.GAncak
yineGkurumsalGyönetişimGilkelerine
gönülGvermişGbirGinsanGolarakGbunun
doğruGolmadığınaGinanıyorumGçünkü
hesapGalanGveGhesapGveren
fonksiyonlarıGbirbirindenGayrıştırmak
lazım.GOnunGiçinGyönetimGkurulunda
işlevim;GyönetimGkurulunuGbirGtür
denetleyiciGkuruluşGhalineGgetirmek,
icraGkomitesiniGbundanGayırmak,Gişin
başınaGdaGteknikGişlerdenGanlayanGbir
genelGmüdürüGCEOGpozisyonunda
atamakGoldu.GGenişGkesimleriGikna
ederekGböyleGbirGdeğişimi
gerçekleştirmeyiGbaşardık.GDahaGsonra
yönetimGkurulununGkompozisyonuna
dokunmayaGbaşladık.GYönetim
kurulundaGdaGfarklıGdisiplinleriGbir
arayaGgetiren,Gkadın,Gerkek,Gdeğişik
yaşGgruplarındanGfarklıGalanlara
bakabilen,GbirazGmuhalif,GbirazGdaGaçık
fikirliGinsanlarıGbirbirleriyle
kaynaştırarakGbirGyönetimGkurulu
kompozisyonuGoluşturmayaGçalıştık.
ObjektifGkriterlerGdahilindeGyönetim
kurulundaGbirçokGkonuyuGçokGdetaylı
görüşüyoruz.GGündemGhazırlanırken
herGyönetimGkuruluGüyemizin
gündemeGönerideGbulunması
mümkün.GGündemeGalınanGkonularla

ilgiliGöndenGhazırlıkGyapmakGüzere
raporlamaGgeliyor.GBizdeGdeGCEO,
aslındaGyönetimGkurulununGbirGüyesi.
YönetimGkuruluGüyesiGolmasaGbile
CEO’nunGmutlakaGyönetimGkurulu
toplantılarınaGkatılmasıGgerektiğini
düşünüyorum.GGözetim,GdenetimGve
yönlendirmeGfonksiyonundanGsorumlu
ekiple,GicradakiGekipGarasındaki
köprüyüGkurupGbuGiletişimiGsağlayacak
birineGdeGihtiyaçGvar.GBizim
örneğimizdeGİcraGBaşkanımızGAli
BilaloğluGoGgöreviGüstleniyor.GGYine
kurumsalGyönetişimGkomitemizGciddi
birGbiçimdeGçalışıyor.GBağımsız

üyelerimizGvar.GKadınGyönetimGkurulu
üyelerimizGvar.G6Gservis
istasyonumuzunG2’sininGbaşındaGkadın
makineGmühendislerimizGvar.
DolayısıylaGbizGburadaGcinsiyeteGgöre
tercihGyapmıyoruzGamaGgörüyoruzGki
kadınlarGişeGelGattıklarıGzamanGdahaGiyi
sonuçlarGaldık,GalmayaGdaGdevam
ediyoruz.G

PerformansGdeğerlendirmeleri
yapıyoruz.GAltGkomiteleriGçalıştırıyoruz
amaGkomitelerGtamamenGihtiyaçGbazlı.
BayiGgeliştirmeGkomitesiGdiyeGbir

komiteGvar.GÇünküGneticedeGbizim
işimizGüretilenGbirGürünüGalıpGdönüp
yetkiliGsatıcılarGvasıtasıylaGTürkiye’de
müşterilerleGbuluşturmak.GDolayısıyla
bizimGyetkiliGsatıcılarımızGişinGözüne
bakarsanızGcanGdamarımız.GBizGsatışı
oradanGgerçekleştiriyoruz.GOGyüzden
buGyetkiliGsatıcılarımızınGherGbiriGde
aslındaGbizimGişGortağımız.GBöyle
bakıncaGdaGyönetimGkuruluGdüzeyinde
ilgiGgösterilmesiGgerekenGbirGağGdiye
bakıyoruz.GOGbakımdanGprofesyonel
veGteknikGekiplereGverdiğimizGgörev
dışındaGyönetimGkurulumuzdaGdaGbir
arkadaşımızGveGbirGkomiteGyetkili
arkadaşlarımızdanGsorumlu.GOnların
ihtiyaçGveGbeklentileriniGtakipGeden,
onlarınGatanmaları,Ggörevlerinin
sonlandırılmasıGgibiGkonularda
müdahaleGeden,GsosyalGkonularda
yardımGedenGarkadaşlarımızGvar.
ÖrneğinGçocuklardanGbiriGmakine
mühendisiGolsa,GdiğeriGdeGişletme
okusaGdahaGiyiGolurGdiyeGtavsiyelerde
bulunuyoruz.G“DoğuşGOtomotivin
RotasıGİnsanGveGEğitim”GprojesiyleGtek
tekGailelereGeğitimGveriyoruz.
BayilerimizinGaileGanayasalarını
oluşturmalarınıGsağlıyoruz.GYönetim
kurullarınıGnasılGyönetmeleri
gerektiğiniGonlaraGanlatıyoruz.GBu
komitelerGiçindeGyönetimGkurulunun
kendisiniGdeğerlendirdiğiGbir
mekanizmayıGçalıştırıyoruz.GYatırımcı
ilişkilerini,GinsanGkaynakları
sistemlerimizi,Gödüllendirme,
ücretlendirmeGgibiGkonularıGsürekli
gözdenGgeçiriyoruz,

değerlendiriyoruz.GBunlarınGçalışan
özelGkomiteleriGvar.GRiskinGerken
saptanmasıGkomitesiGvar.GBunuGdüzenli
çalıştırıyoruz.GBazıGriskleriGçokGda
öndenGgöremiyoruz.GÖrneğin
Volkswagen’inGsonGyaşadığıGsorunu
tahminGbileGedemedik.GAcilGdurum
planlamamızGçalışıyor.GAdilGyönetim
ilkelerininGuygulanmasıGiçin
şirketimizdeGçalışmalarımızGdevam
ediyor.GBütünGbunlarınGsonucu
finansalGdeğerler,Ghissedarların
kazançları,GpaydaşlarınGmenfaatleridir.G
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ÖNCE İKLİMİ
DEĞİŞTİRMEK GEREK
Kurumsal yönetime gönül vermiş
insanlardan biriyim. 2003 yılında
farkındalık yaratmak amacıyla
Kurumsal Yönetim Derneği’ni
kurduk. Bugün kurumsal
yönetişim konuşulur hale geldi.
Birçok şirket kendi bünyesinde
süratle iyileştirmelere gidiyor. Bu
toprakların bir iklimi var. Sonuçta
bu ülkenin gerçeklerini ve
şartlarını uluslararası piyasalarla
karşılaştırmamak lazım.  Öncelikle
bu iklimi değiştirmek gerekiyor.

AACCLLAANN  AACCAARR    
DDOOĞĞUUŞŞ  OOTTOOMMOOTTİİVV  YYÖÖNNEETTİİMM
KKUURRUULLUU  BBAAŞŞKKAANNII
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
olarak kurumsal yönetim konusunun
anlatılması, geliştirilmesi konusundaki
çabalara destek vermek derneğimizin
başlıca hedefleri arasında yer alıyor.
Ülkemiz G-20 dönem başkanlığı
kapsamında hazırlanan “Güncellenmiş
G-20/OECD Kurumsal Yönetim
İlkeleri”, 4-5 Eylül tarihlerinde
Ankara’da düzenlenen G-20 Bakanlar
ve Merkez Bankaları Başkanları
toplantılarda onaylandı. Kasım
ayındaki Antalya’daki G-20 liderler
zirvesine sevk edildi. OECD Kurumsal
Yönetim İlkelerinin taslağı 10 Nisan
2015 tarihinde Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği’nin ev sahipliğinde
İstanbul’da düzenlenen G-20/OECD
Kurumsal Yönetim Forumu’nda görüşe
açıldı. Daha sonra mayıs ve ağustos

aylarındaki G-20 yatırım ve altyapı
çalışma grubu toplantılarına sunuldu
ve OECD Konseyi de 8 Temmuz 2015
tarihinde ilkeleri kabul etti. Bunlar
derneğimizi çok yakından ilgilendiren
gelişmeler. OECD tarafından ilk defa
1999 yılında kurumsal yönetim
alanında hükümetlere, düzenleyici
otoritelere ve borsalara rehberlik
yapılması amacıyla tasarlanan ilkelerin
güncellenen hali 6 ana bölümden
oluşuyor. Bu bölümler, etkin kurumsal
yönetimin çerçevesi için temellerin
sağlanması; pay sahiplerinin hakları,
adil muamele görmeleri ve temel
ortaklık işlevleri; kurumsal yatırımcılar,
pay senedi piyasaları ve diğer aracılar;
kurumsal yönetimde menfaat
sahiplerinin rolü; kamuyu aydınlatma
ve şeffaflık; yönetim kurulunun

sorumlulukları. İlkelerde güncelleme
çalışmasıyla bazı önemli değişiklikler
yapıldığını da görüyoruz. Kurumsal
yönetimde şirket büyüklükleri, ülkeye
özgü koşullar gibi durumlarda
esnekliğe imkan verebilecek bir çerçeve
sunulduğunu görüyoruz. Bu kapsamda,
bizim de dernek olarak savunduğumuz
gibi, iyi bir kurumsal yönetimin tek bir
modelinin olmadığının altı çizilmiş
oluyor. Artan rolleri ve değişen
yapılarıyla birlikte kurumsal
yatırımcılar ve borsalar gibi kavramlara,
etkin kurumsal yönetimin çerçevesinin
sağlanması konusunda yeni roller
tanınıyor. Kurumsal yönetim alanında
denetim ve yaptırım kalitesi üzerinde
durulduğunu da görüyoruz. Temel
ortaklık haklarının yanı sıra genel
kurullarda bilgi teknolojilerinin
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Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Açılış Konferansı’nın kapanış
konuşmasını yapan Anadolu Grubu ?cra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı HURŞ?T ZORLU, konuşmasında
konferansın başlıklarından aile şirketlerinde kurumsal yönetim ve yönetim
kurullarının etkinliği konularının bir özetini çıkardı. Ülkemizin G-20 dönem
başkanlığı kapsamında hazırlanan Güncellenmiş G-20/OECD Kurumsal Yönetim
?lkeleri’ne de değinen Zorlu, dernek olarak bu ilkelerin Türkiye’de en etkin şekilde
uygulanması, tüm şirketlerin iş yapış modellerini bu ilkelere göre adapte etmesi için
çalışmalarına devam edeceklerini anlattı. Zorlu şunları söyledi:

Trendler

KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ GÜNCELLENDİ

G-20/OECD
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kullanılması, ilişkili taraf işlemleri onay
süreçleri ve üst yönetim ücretlerinin
belirlenmesinde pay sahiplerinin hakkı
gibi yeni ilkeler de yer alıyor.
Kurumsal yatırımcılar ve sermaye
piyasasında hizmet sunan diğer aracılar
yeni bir başlık altında toplanıyor.
Bunların faaliyetlerini yürütmeleri
esnasında dürüstlüklerine zarar
verebilecek çıkar çatışmalarının
açıklanması ve en aza indirilmesi

ihtiyacı üzerinde duruluyor. İlkelerin
menfaat sahipleri ile şirketlerin etkin
işbirliğini sağlamaya çalışması diğer bir
değişiklik olarak gözümüze çarpıyor.
Kamuoyu aydınlatma başlığı altında
kamuya yapılacak açıklamaların temel
alanları gözden geçirilmiş, finansal
olmayan ve gönüllülük esasına dayanan
raporlamaların tanındığını da
görüyoruz. İnsan hakları, tedarikçiler
ve yerel topluluklar gibi kavramlara

menfaat sahipleri kapsamında yer
veriliyor.

YÖNET?M KURULLARINA
YEN? GÖREVLER
Yönetim kurullarına risk

planlaması, vergi planlaması ve iç
denetim alanlarında yeni rollerinin
tanımlandığını görüyoruz. Yönetim
kurullarının eğitimi ve performans
değerlendirmesi üzerinde durulup,
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YÖNETİM KURULLARININ SORUMLULUK KAPSAMI DEĞİŞİYOR
Güncellenmiş OECD kurumsal ilkelerinde yönetim
kurullarının etkinliğine yönelik saptamalar da yer alıyor.
Özellikle yönetim kurulu üyelerinin tam bilgi sahibi ve iyi
niyetli olarak gerekli katılımı da göstererek ve şirket
menfaatine en uygun şekilde hareket etmeleri isteniyor.
Yönetim kurullarının farklı pay gruplarını farklı şekillerde
etkileyecek olması halinde yönetim kurulu tüm pay
sahiplerine adil davranmalıdır deniyor. Yönetim kurulu
yüksek etik standartlar uygulamalı ve menfaat

sahiplerinin çıkarlarını göz önünde bulundurmalı.
Kurumsal işlerde tarafsız ve bağımsız muhakeme
yürütebilmelidir. Yönetim kurulunun sorumluluklarını
yerine getirmesi için zamanında, doğru ve uygun bilgiye
erişimi olmalıdır. Yönetim kurullarında çalışanların temsil
edildiği durumda ki ülkemizde henüz bu aşamalara
gelmedik, bu temsilciliğin etkin bir şekilde yerine
getirilmesi için eğitim ve bilgiye erişim olanaklarının
sağlanması konusunda mekanizmalar da geliştirilmelidir.
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risk, yönetim, kurumsal yönetim ve
ücretlendirme komitelerinin
kurulması teşvik ediliyor.
Değişiklikleri değerlendirdiğimizde
yenilenen ilkelerin borsalara yeni
sorumluluklar tanıdığını görüyoruz.
Ölçek konusuna dikkat edilmesi
gerekliliği, coğrafi yapı ve şirketin
yaşam döngüsündeki evrenin önemli
kriterler olarak alınması bizler için de
önem taşıyan anlayış değişiklikleridir.
Daha önce yer almayan risk yönetim
politikalarının geniş bir biçimde yer
almış olmasını da önemsiyoruz.
Ülkemiz şirketlerinin bu konuda
önemli gelişim alanları olduğunu da
düşünüyoruz. OECD genel
sekreterinin yeni ilkeleri Ankara’da
sunarken yaptığı konuşmasında da
belirttiği gibi iyi kurumsal yönetim
güvene dayalı iş ortamını, şeffaflık ve
yatırımı, finansal istikrarı ve
sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
için sorumluluk anlamına geliyor.
İlkeler ilgililere gerekli enstrümanları
vererek bu çerçeveyi oluşturmak için
yeterli imkanı sağlıyor. Düzenleyici
kuruluşlar ve yasalar şirketlerin nasıl
idare edileceğini, kurumsal
yatırımcının başkalarının parasını
nasıl yöneteceklerini, nasıl
çalışılacağını belirliyor. Her geçen gün
birbirine biraz daha bağlanan dünyada
tüm paydaşlar iyi bir kurumsal
yönetişim anlayışına sahip olmalı ve
bu konuda uzlaşmalıdırlar. Ülke
düzenleyici kuruluşlar ki ülkemizde
bu doğal olarak SPK, mevcut
kurumsal yönetim ilkelerinde
yenileme, revizyon ve zorunluluk
oranlarını yeniden belirleyecektir. Biz
de bu sürecin içinde yer alıp bu
ilkelerin Türkiye’ye uyarlanması
konusunda çalışacağız.

?K? TEMEL KONU: A?LE
Ş?RKETLER? VE YÖNET?M
KURULLARI
Konuşmalarda iki temel konu

üzerinde duruldu; aile şirketlerinde
kurumsal yönetim ve yönetim

kurullarının etkinliği. OECD
kurumsal yönetim ilkeleri, ağırlıklı
olarak borsalarda işlem gören
şirketlere odaklanmakta. Uygulanabilir
gördükleri ölçüde halka kapalı
şirketlerde de kurumsal yönetimi
geliştirmek için önemli bir amaç
ortaya koyuyor. Birçok ekonomide
olduğu gibi Türkiye’de de aile
şirketleri ekonomik faaliyetlerin
büyük kısmını meydana getiriyorlar.
Aile şirketlerinin bazıları birden fazla
şirketi bünyesinde bulundurup grup
şirketi olarak da faaliyette bulunuyor.
Bu şirketlerin grup içi dayanışma
yoluyla ülkede yaşanan ekonomik
krizlerden daha az etkilendikleri
düşünülüyor. Ancak gerekli kurumsal

yapıyı sağlayamadıkları takdirde
sorunlar yaşadıklarını da hep birlikte
gözlemliyoruz. Kurumsallaşmanın
temel aracı olarak görülen kurumsal
yönetim ilkeleri konusunda ortak
anlayış OECD tarafından
oluşturulmakta ve ülke düzenleyici
kuruluşları ve yasalar ile şirketlerin
faydasına sunulmaktadır demiştik.
Ancak tek tip kıyafetin her bedene
uymasını da bekleyemeyiz. Kurumsal
yönetim ilke ve uygulamalarının aile
şirketlerinin rekabetçi yapı
oluşturmalarındaki kilit rolü
kavrayan Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği, yürüttüğü çalışmalar ile bu
süreci hızlandırmak için faaliyetlerde
bulunuyor. Anadolu Seminerleri
Projesi, TKYD’nin kurumsal yönetim
ilkelerini aile şirketlerine
yakınlaştırma çabasının en önemli
ürünüdür. Anadolu’da
düzenlediğimiz 40 seminer ve eğitim
programı sırasında birlikte olma
fırsatını bulduğumuz 1800’e yakın
hissedar ve profesyonel yöneticiden
aldığımız geri dönüşler bizler ve
ülkemiz için çok faydalı oldu. Çeşitli
rehber ve araştırmalar ile ortaya
koyduğumuz bu modeli
şirketlerimizin kendi bünyelerine
uygun bir şekilde hayata geçirmeleri;
uluslararası alanda rekabetçi olmaları,
aileler tarafından ortaya konan değeri
gelecek kuşaklara taşımaları ve diğer
yandan ekonomiye katkıda
bulunabilmeleri açısından kritik önem
taşıyor.

A?LE VE Ş?RKET YAPILARI
Öncelikle aile ve şirketin iki farklı

yapı olduğu ve her iki yapı için farklı
uygulamaların hayata geçirilmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Aile şirketi
yöneticilerinin ve hissedarlarının
genelde bu konuda sıkıntı
yaşadıklarını Anadolu illerinde
sürdürdüğümüz kurumsal yönetim
algı araştırmaları bize gösteriyor. Aile
ortamı daha çok duygusal
davranışların ön planda olduğu bir
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Trendler

BAĞIMSIZ ÜYELER
İdeal yönetim kurulu, şirket
yönetiminden bağımsız etkin ve
yetkin olmalıdır. Ancak Türk
şirketlerinin çoğunluğu halen aile
şirketleri olarak yönetildiğinden
yönetim kurullarında hisse
sahiplerinin karar almada daha
aktif olduğunu söyleyebiliriz.
Yönetim kurullarında bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin önemli
bir fonksiyonu var. Bağımsız
üyelerin kurumsallaşmaya çalışan
bir şirkete dinamizm, stratejik
etkinlik, tüm paydaşların
menfaatlerini dikkate alan farklı bir
bakış açısı kazandırdığını
söyleyebiliriz. Güncellenmiş
ilkelerde yönetim kurullarının
performanslarını değerlendirmek
ve özgeçmiş ile yetkinliklerinin
doğru bir bileşime sahip olup
olmadıklarını tespit etmek için
düzenli olarak değerlendirmeler
yapmalarını önerdiğini görüyoruz.
Yönetim kurullarının kurumsal
yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin
çalışması Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği olarak önem
verdiğimiz konulardan biri.
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yapıyken, şirket yönetimlerinde
rasyonellik ön plana çıkıyor. Türkiye
ekonomisinde KOBİ’ler gerek sayı
gerek istihdam açısından önemli bir
işleve sahip. KOBİ’lerin ömrü
genellikle oldukça kısa. Aile işletmesi
olarak kurulan bu işletmelerin 3’üncü
kuşaktan sonra yaşayabilme oranı
yüzde 10. Ülkemizdeki toplam şirket

sayısının yüzde 95’ini oluşturan aile
şirketlerinin temellerini güçlendirmek,
uluslararası standartlarda bir yönetim
ve kontrol yapısına sahip olmalarını
sağlamak zorundayız. Ancak aile
şirketlerinin gelecek kuşaklara
devrolma oranlarının oldukça düşük
olması hedefler ile araçların uyumlu
olmadığı konusunu bize gösteriyor. İç

denetim
sistemlerini, risk
yönetimini,
uluslararası
standartlarda
oluşturan
kuruluşlar, öngörülü
davranmanın ve
olası krizlere daha
hazır olmanın
ödülünü alıyor.
Kurumsal yönetim
ilkeleri çerçevesinde
yönetime sahip
kuruluşlar, riskleri
öngörebiliyor ve çok
sesliliğin getirdiği
avantajları da
kullanabiliyor.
Özellikle son 10
yıllık zaman
diliminde kurumsal
yönetimi kendi
inisiyatifleriyle
hayata geçiren
şirketlere
baktığımızda küresel
pazarlarda yer
almak için önemli
bir rekabet gücüne
sahip olduklarını
görüyoruz. Aile
şirketlerinin
yoğunlukta olduğu
Türkiye
ekonomisinde
kurumsal yönetim
ile yaratılacak
değerin anlatılması
bizim için önemli
bir konu. Ülkemizle
benzer yapıya sahip

olan İtalya’da ortalama şirket ömrü
104 yıl iken Türkiye’de bunun 35 yıl
olduğunu görüyoruz. Bu açıdan
şirketlerin sürdürülebilirlik
konusunda önemli bir mesafe almaları
gerektiği ve bu nedenle de
kurumsallaşma ve kurumsal yönetime
de gereken önemi vermeleri gerekliliği
ortaya çıkıyor.
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Kurumsal Yönetim

“KARARLAR
HER KADEMEDE

İÇSELLEŞTİRİLMELİ”

22_27_KURUMSALYONETiM_(6)_CAP_KOC_PANEL:30_31_32_33_AB  10/28/15  2:59 PM  Page 2



Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu’nun açılış konferansındaki
konuşmacılardan Koç Holding Turizm,
Gıda ve Perakende Grubu Başkanı
Tamer Haşimoğlu, yönetim
kurullarının görevinin, vizyon
oluşturmak ve her türlü denetimi
sağlamanın yanı sıra, tüm kademelerde
alınan kararların profesyonelce ve
kurumsal yönetim ilkelerine göre
alındığının sağlanması için gerekli
mekanizmaların kurulmasını sağlamak
olduğunu belirtti. Haşimoğlu süreci
şöyle anlattı:

“Koç Topluluğu’nda gerekli
altyapıyı kurabilmek için her şeyin ana
stratejilere bağlı olduğundan emin
olmamız gerekli. Bizde ilk önce
şirketlerin her biri yönetim
kurullarında kendi stratejik planını
hazırlıyor. Gelecek fırsatlarının neler
olduğu, bu fırsatlarla ilgili hangi
aksiyonların ve risklerin alınabileceğini
belirliyor. Çevrede oluşan çok radikal
bir değişim varsa, hızlı adapte olmak
için bunu her yıl yapıyoruz. Her şey
yolunda gidiyorsa stratejik planlar 3-5
yıla yayılan planlardır ancak biz her yıl
mutlaka gözden geçirilmeleri de gerekir
diye düşünüyoruz. İkinci aşamada
bütçe geliyor. Bütçe ve faaliyet
planlarının ana stratejilerle uyumlu
olması, şirket tarafından
uygulanmasının sağlanması için hedef
belirlenmesi gerekiyor.

Koç Grubu olarak ana hedefimiz
hissedar değerini maksimize etmektir.
Topluluğumuzdaki şirketler içinde
halka açık olanların toplam net aktif
değerimize oranı yaklaşık yüzde 90. Bu
nedenle hisse performansı bizim için
önemli bir konu. İkincisi de
belirlediğimiz tek finansal performans
hedefi ekonomik kâr. Her şirket için
kendi bulunduğu sektörle ilgili
belirlenmiş risk seviyeleri var. Bunun
için de o sektöre ve o şirkete
ayırdığımız kaynağın asgari olması
gereken bir getirisi var. Bu nedenle
şirketin yıl sonunda elde etmiş olduğu
performansla, beklentimizi mukayese

23

Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek
ve bu konuda bütün paydaşlar için bir kaynak
oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren Koç Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu’nun açılış konferansında
Türkiye’nin önde gelen kanaat önderleri ile dünyanın
en ünlü aile şirketlerinin temsilcileri, gelişmekte olan
pazarlarda kurumsal yönetim uygulamalarını
tartışmak üzere bir araya geldiler.
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ettiğimiz zaman çıkan sonuç şirketin
bize gerçekten değer katıp katmadığını
gösteriyor. Bunu sağlayabilmek için
şirketin büyümesi, sürdürülebilir
kârlılığının olması, etkin yönetim
yapısına sahip olması ve oraya tahsis
edilmiş kaynakların etkin yönetiliyor
olması lazım. Performans yönetiminde
bir diğer konu da uzun vadeli
hedeflerle ilgili. Örneğin 3 yıl sonra bir
yatırım yapacaksak bugünden bu
hedefe ulaşmak için nelerin yapılması
gerektiğinin şirketin performans
hedefinde yer alması lazım. Bu gözden
geçirmeler sonunda biz hedeflerimize
vardık mı, bu ortaya çıkıyor.

Etkin bir yönetim kurulu
isteniyorsa, yönetim kurulunun aldığı
kararların hakikaten hayata geçtiğinden
emin olmak gerekiyor. Bu sayede
çalışanların yönetim kurullarının aldığı
ana stratejik kararı içselleştirmesi,
benimsemesi ve bunun hayata
geçmesini sağlaması mümkün
olabiliyor.”

AVRUPA’DAN B9LE GER9DEY9Z
Heidrick&Struggles Yönetici Ortağı

ve Genel Başkanı Ayşegül Aydın,
gelişmiş piyasalarla Türkiye yönetim
kurullarının etkinliğini karşılaştırdı.
Aydın, Türkiye’deki yönetim
kurullarının hala eskiden kalma
sadakat, dürüstlük gibi değerler
üzerinden değerlendirildiğini ve bu
yüzden de bu konuda Avrupa’dan bile
geride olduğunu belirtti. Aydın, yıllar
içinde zorlaşan rekabet koşullarıyla
birlikte dünya şirketlerinin liderlik ve
yönetim kurulu konularında artan
danışmanlık talebini şöyle anlattı:

“Heidrick&Struggles Amerika’da
kurulmuş 65 yıllık bir şirket. Otomotiv
devriminde kalifiye profesyoneller çok
büyük bir ihtiyaç haline geldiği için
kurulmuş. Önceleri sadece tepe
yönetici aramışlar çünkü kalifikasyon
bulmak ve yakalamak her şeyden daha
zormuş. 1980’lerin ortasından itibaren
dünya ve iş hayatı, ilişkiler, rekabet
giderek daha zorlaşmış. Bu durumun

sonucunda Heidrick gibi şirketlerin
müşterileri, çok daha detaylı analizler
yapılmasını talep etmiş. Kendilerinden
şirketin yönetim kurulundan
başlayarak en aşağıdaki fabrika
çalışanına kadar durumu ve
operasyonu inceleyip akıl vermelerini
istemişler. Bunun sonucunda
Heidrick&Struggles liderlik
danışmanlığı olarak adlandırdığımız bir
servisler portfolyosu sunar hale gelmiş.
Her geçen gün dünya daha da
karmaşıklaşınca, hiçbir sektör ve hiçbir
CEO önünü göremez hale geldikçe
Heidrick&Struggles gibi şirketlerin
liderliğin bütününe bakmaktaki rolleri
ister istemez büyümüş ve karmaşık bir
hal almış. Heidrick dünyada son 20
yıldır gittikçe artan bir hızda ve sıklıkta
kurumsal yönetim üzerine araştırmalar
yapıyor. Bu bilgi birikimi bize
dünyanın her tarafıyla benchmark
yapma imkanı da veriyor. Bu sayede
dünya piyasalarını elimizdeki veri
setiyle kıyaslayabilir durumdayız.

YÖNET9M KURULLARINI
9NCEL9YORUZ
1990’ların başından bu yana her iki

yılda bir kurumsal yönetimle ilgili bir
araştırmaya da imza atıyoruz. Bu
araştırmanın içinde her ülkede halka
açık ilk 50 şirkete odaklanıyoruz.
Ondan sonra bu 50 şirketin yönetim
kurulunun işlevini, etkinliğini, nasıl bir
kompozisyonla kurulduğunu, bu
insanların söz konusu şirkete, çevreye
ve dünyaya ne katabileceğini
araştırıyoruz.

Dünyada hala kurumsal yönetim çok
ilkel durumda ancak bir türlü olması
gereken yere gelinemiyor. Bütün bu
devinim içinde Türkiye, gelişmekte olan
bir ülke olduğu için, çok konservatif ve
duygusal bir toplum olduğu için, hala
eskiden kalma sadakat, dürüstlük gibi
değerler her şeyin önünde olduğu için
çok geride. Türkiye’deki yönetim
kurullarının yapısı, bağımsızlık ve
çeşitlilik konusunda Avrupa’dan bile çok
geride.”
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Kurumsal Yönetim

“BAĞIMSIZ
ÜYELER ASLINDA
BAĞIMSIZ DEĞİL”

“Bağımsız üyeler konusu başlı
başına apayrı bir konu.
Avrupa’da yüzde 43, Türkiye’de
yüzde 6. Fakat bağımsız üye
olarak adlandırılan kişilere de
baktığımızda ne yazık ki
bağımsız değiller. Çünkü
SPK’nın kuralı gereği 7 yıldır
şirketle ya da holdingle hiçbir
bağlantısı olmayan kişilerden
oluşması gerekiyor. Ancak
baktığınız zaman 7 yıl öncesine
kadar o şirketin çalışanı olan
kişiler bağımsız üye olarak
şirketlerde yer alıyor. Bağımsız
perspektifin, görüşün, o bakışın
o şirkete o holdinge neler
katabileceği konusunda çok aktif
rol oynamak zorundayız.”

AAYYŞŞEEGGÜÜLL  AAYYDDIINN      
HHEEIIDDRRIICCKK&&SSTTRRUUGGGGLLEESS  YYÖÖNNEETTİİCCİİ
OORRTTAAĞĞII  VVEE  GGEENNEELL  BBAAŞŞKKAANNII      
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ŞEFFAF YAPI GÜVEN SAĞLIYOR
TAVIHavalimanlarıICFAIYatırımcı

İlişkileriIDirektörüINurselIİlgem,
oldukçaIgençIbirIşirketIolmalarına
rağmenIşeffafIyapıIsayesinde
yatırımcıyaIgüvenIverdikleriniIveIbu
sayedeIdünyanınIherIyerindenI7Ibin
yatırımcıyaIsahipIolduklarınıIanlattı.
İlgem,ITAVIHavalimanları’nın
kurumsalIyapısınıIveIgelişimiIhakkında
şunlarıIsöyledi:

“TAVI1997IyılındaIkurulanIçok
gençIbirIşirket.ITepeIveIAkfen,
yanlarınaIViyanaIHavalimanı’nı
alıyorlar,I1997IyılındaIAtatürk
Havalimanı’nınIyap-işlet-devret
modeliyleIdevletIihalesineIgiriyorlar.
2000IyılındaIilkIişletmeyeIalınıyor
ancakIbundanIönceI1999Iyılında
Türkiye’deIikiItaneIçokIüzücüIdeprem
oluyor.I2001IyılındaITürkiye’de
finansalIkrizIbaşlıyorIveIViyana
Türkiye’denIçıkmaIkararıIalıyor.ITepe
veIAkfenIortakIgirişimiIşirketi
büyütüyor.IAtatürkIHavalimanıIdış
hatlarıylaIbaşlayanIhavayolu
işletmeciliğiIişiIdahaIsonraIAnkara
Esenboğa,IİzmirIHavalimanı,Iardından
ilkIyurtdışıIatağımızIGürcistan’laIdevam
ediyor.I

BüyümeyleIberaberIfinansalIolarak
alternatiflerIkonuşuluyorIveI2006
yılındaIhalkaIarzIkararıIalınıyor.Iİslami
AltyapıIFonuIIDBIyüzdeI5Iortak
oluyor.IArkasındanIbunuIduyan
KuveytliIGlobalIInfrastructureIFundIda
yüzdeI5IpayIalıyor.IAralıkI2006Iyılında
tamIdaIhalkaIarzIsüreciIbaşlamışken
AvusturalyalıIçokIbüyükIbirIaltyapı
fonuIgeliyor.IEnIsonIdaIGoldmanISachs
gelipIyüzdeI15IhisseIalıyor.IÇok
başarılıIbirIhalkaIarzIoluyor.I2007
yılındaIhisselerIişlemIgörmeyeIbaşladı.
DahaIsonraIanaIortaklarımızIyineITepe
veIAkfenIoldu.I

AeroportsIdeIParis,ITAV’daIhisse
almayaIkararIverdi.IŞuIandaIyüzdeI38
hissedarlarIveIyönetimdeIeşit
kontrolleriIvar.IYönetimIKurulu
başkanımızIHamdiIAkınIveICEO’muz
SaniIŞenerIgöreveIdevamIediyor.

YönetimIkurulundaI3IFransız,I3ITürk,
4ItaneIdeIbağımsızIüyemizIvar.IŞirketin
kuruluşundanIitibarenIortaklıkIkültürü
TAV’daIvardı.IBizIbunuIiçselleştirdik.
HalkaIarzIsonrasıIkurallaraIuyma
konusundaIhiçIzorlanmadık.IŞuIandaI7
binItaneIyatırımcımızIvar,IborsadaI3
milyarIdolarlıkIbirIişlemIgörüyoruz.
HisselerimizinIyüzdeI40’ıIhalkaIaçıkIve
bununIdaIyüzdeI78’iIyabancıların
elinde.IDünyanınIherIyerinden
yatırımcımızImevcut.

HerIşeyimizIçokIşeffaftır.Iİnternet
sitemizdeIinanılmazIderecedeIfazlaIbilgi
vardır.IYatırımcıIsunumlarımız,Ifaaliyet
raporlarımızIçokIdetaylıIhazırlanır,
finansalIsonuçlarımızI120Isayfanın
üstündeIbilgiyeIsahiptir.IDolayısıyla
yatırımcıIgüveneIgeliyor.ITahvilIyaIda
bonoIihraçIedeceğimizdeIparayıInerede
kullanacağınızıIçokIdüzgünIanlatıyoruz
veIoIparaIbizeIgeliyor.IBuIbizim
sermayeImaliyetimiziIdüşürenIbirIetken
veIfinansmanIaçısındanIçokIönemliIbir
konu.I

YatırımcılarınızıIbirIdengeIve
ahenkleIyönetmekIiçinIkurallarınız,
prosedürlerinizIolacakIveIbunlara

25

“ÖNEMLİ OLAN 
ETKİN KARAR
ALINMASIDIR”

Yönetim kurulunda etkin karar
alabilmek için önce stratejik yön
belirlenmeli, sonra denetim
yapılmalı. Doğru değerlendirme
için de konunun daha önce
incelenmiş ve çalışılmış olması
gerekli. Yönetim kuruluna gelen
konuların güncelliği, doğruluğu,
iyi analiz edilmiş olması çok
önemli. Bu bir yerde
profesyonelleşmenin de tarifi.
Yönetim kurullarının hepsi bir aile
üyesiyse ve bir ana
sermayedardan oluşuyor olsa
dahi, bu kadar ön hazırlık ve
bütün profesyonel bakış açısıyla
yönetim kuruluna gelen
kararlarda isabet yüzdesi çok
daha yüksek olacaktır.

TTAAMMEERR  HHAAŞŞİİMMOOĞĞLLUU    
KKOOÇÇ  HHOOLLDDİİNNGG  TTUURRİİZZMM,,  GGIIDDAA  VVEE
PPEERRAAKKEENNDDEE  GGRRUUBBUU  BBAAŞŞKKAANNII      
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şirkettekiIherkesinIuyumIsağlamasını
bekleyeceksiniz.IKurumsalIyönetim
anlayışıIenIaltIseviyedekiIçalışandanIen
üsttekiIyönetimIkuruluIüyesineIkadar
TAV’daIyerleştiIdiyeIdüşünüyorum.
Örneğin,IyılIbaşındanIbuIyana
gelişmekteIolanIülkelerdenI60Imilyar
dolarIparaIçıkışıIolmuş.I2008Ikrizinden
sonrakiIenIyüksekIparaIçıkışıIbu.ITAV
olarakIbizIendeksinIyüzdeI40Iüzerinde
getiriIsağlamışız.IBununIgüvendenIve
bizimIanlaşılabilirIolmamızdan
kaynaklandığınıIsöyleyebilirim.”

ÖLÇÜLMEYEN PERFORMANS 
GEL9ŞT9R9LEMEZ
ARGEIDanışmanlıkIYönetim

KuruluIBaşkanıIveIArgüdenIYönetişim
AkademisiIKurucusuIDr.IYılmaz
Argüden,IiyiIbirIkurumsalIyönetimin
kökenindeIkurumaIduyulanIgüvenin
yattığınıIveIbununIdaIkurum
kültürüyleIeldeIedilebileceğiniIsöyledi.
ArgüdenIşöyleIkonuştu:

“YönetimIkurullarındaIkomite
sayısınınIçokIolmasıIönemliIdeğil,
önemliIolanIbuIkonularınIyeteriIkadar
irdelenmesiniIsağlamak.IKomiteler
yönetimIkurulununIyerineIgeçmez,
sadeceIbelliIkonularıIdaha
derinlemesineIçalışıpIhangiIkonuların
yönetimIkurulunaIgetirilmesi
gerektiğiniIirdeler,IbuInedenle
yönetimIkurulununItümünün
çalışmasınaIverimIkatmakIiçin
kullanılır.IAksiItakdirdeIyönetim
kurullarıIdağılmayaIbaşlar.I

ÖlçmekIdeIherIzamanIiyiIbir
şeydir.IAncakImevcutISPK’nınIölçme
mekanizmasıIdaIyeterliIdeğilIçünkü
davranışlarıIölçmüyor.IİyiIyönetişimin
temeliIkurumaIduyulanIgüvenin
artmasıdır.IGüvenIdavranışlarlaIolur
kurallarlaIolmaz.IBuIişIkültür
meselesidir.IBuInedenleIdeIdoğru
ölçmekIiçin,IyönetimIkurulunaIhangi
kararlarIgelmiş,IyönetimIkurulunda
yeteriIkadarIirdelenmişImiIgibi
sorularınIsorulmasıIgereklidir.ISPK’da

26  

Kurumsal Yönetim 

“KURUMSAL YÖNETİM
DERECELENDİRMESİ
ZORUNLULUK DEĞİL”

NNUURRSSEELL  İİLLGGEEMM          
TTAAVV  HHAAVVAALLİİMMAANNLLAARRII  CCFFAA
YYAATTIIRRIIMMCCII  İİLLİİŞŞKKİİLLEERRİİ  DDİİRREEKKTTÖÖRRÜÜ    

Kurumsal yönetim
derecelendirmesi gönüllü bir iş. Bir
zorunluluk değil. Borsada 31
Temmuz 2007’den itibaren bir
kurumsal yönetim endeksi
hesaplanması geldi. Buradaki
şirketler gerçekten itibarlı
şirketlerdi. Yatırımcı bu şirketlere
önem veriyordu. Biz de Cem
Kozlu’nun teşvikiyle başladık. İlk
kez 2009 yılında rating
raporumuzu aldık. Notumuz
8,33’tü. Bu yıl ise 9,50’ye getirdik.
Derecelendirmenin en önemli
avantajı nerede olduğunuzu
görüyorsunuz, Türkiye’deki diğer
şirketlerle kendinizi
karşılaştırıyorsunuz. Her yıl
derecelendirme şirketlerinin
sonuçları baz alınarak bir ödül
veriliyor. Objektif kriterlere göre
değerlendirme yapılıyor. Biz her yıl
ya birinci ya da ikinci oluyoruz.
Bunu sürdürülebilir kılmak çok
önemli bir başarı.
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daIbunlarınIhiçbiriIyokIçünküIdaha
fazlaIdetayaIgirmeyiIgerektiriyor.
DerecelendirmeIdeIIönemliIancakIaşırı
birIağırlıkIverilmemeli.I

GÜVEN SAĞLAMAK KÜLTÜR 
MESELES9D9R
BütünIşirketleriIilgilendirenItemel

konuIaslındaIşu:IKurumlarınaIgüven
duyulmayanIkurumlarIhızlıIgelişemez,
şirketineIgüvenIduyulmayanIşirketIde
yeterinceIbaşarılıIolamaz.IBuIgüvenIde
sadeceIfinansalIpiyasalarIaçısından
değil,Imüşterinizden,Itedarikçinizden,
içindeIyaşadığınızItoplumaIkadar
herkesIiçinIgeçerli.IÖnemliIolan
kurumaIduyulanIgüvenIdüzeyini
artırmak.IDolayısıylaIbağımsız
yönetimIkuruluIüyelerineIherIçeşit
şirketinIihtiyacıIvar.ISPKIkişinin
bağımsızlığıI6IsenedeIortadanIkalkıyor
diyor.IŞirkettenIbaşkaIhiçbirIşekilde
paraIkazanmayacaksınIkuralıIvar.
BenceIşirkettenIparaIkazanılmasıIve
bununIaçıklanmasıIlazım.IDiyelimIki
JackIWelch’iIyönetimIkurulumuza
aldık,IdahaIsonraIyöneticilerimizeI2
günlükIseminerIverdirdik,I10Ibin
dolarIdaIparaIverdik.ISPKIkurallarına
göreIJackIWelch’inIbağımsızlığıIgitti.
BunlarıIkurallarlaIyapmakImümkün
değil.IKurallarIönemsizdirIdemiyorum
ancakIböyleIkısıtlayıcıIolmaması
lazım.IBağımsızIdüşünceIsadece
ekonomikIçıkarlaIolmaz.IBirisineIçok

fazlaIsaygıIduyduğunuzIiçinIonaIbir
şeyIsöyleyemiyorsanızIdaIbağımsızlık
gider.IÖrneğinIJackIWelch’iIbağımsız
üyeIolarakIaldınızIancakIilahIgibi
görüyorsunuz.IGetirmekleIfayda
sağlayacağımIderkenIyönetim
kurulunuIçalışmazIhale
getirebilirsiniz.IKimseIsesini
çıkaramayabilir.IDolayısıyla
bağımsızlığıIkurallarlaIoturtmakIpek
mümkünIdeğil.IBağımsızlıkI6Iyılda
bitmez.I

TEŞV9K MEKAN9ZMALARI
DÜZENLENMEL9

ŞirketlerinIsürdürülebilirlik
dediğimizIsoftIkavramları
içselleştirerekIstratejileriniIbunun
üzerineIkurmalarıIaslındaIdeğer
yaratmaIpotansiyelidir.IÖrneğin
satışçılaraIkârlıImalıIsatIdeniyorIama
primleriIsatışIüzerindenIveriliyor.
DünyadaIdaIişsizlikIçokIönemli
deniyor,IçalışanınIüzerindeIvergi
alınıyor.IİnovasyonIçokIönemliIdeyip
katmaIdeğerinIüzerineIvergi
koyuyoruz.IKarbonIsalımıIistemiyoruz
amaIkarbonIsalımınaIvergiIyok.IBunlar
şirketteIdeIolmazIdünyadaIdaIolmaz.
DünyanınIdahaIiyiIbirIyerIhaleIgelmesi
içinIteşvikImekanizmalarınıIonaIgöre
düzenlememizIlazım.I

27

“ÖNEMLİ BİR RİSK
YÖNETİMİ ARACI:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” 
Sürdürülebilirlik konusu şirketlerde
genellikle kurumsal sosyal
sorumluluk konusu altında
kurumsal ilişkilere delege ediliyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk değil
sorumlu iş yapma prensipleri
önemli. Bir taraftan çevreye zarar
vererek kâr elde ediyorsanız, bu
sürdürülebilir bir durum olmuyor.
Sosyal toplumun içinde çocuk işçi
çalıştırıyorsanız bir gün
yakalandığınızda marka değeriniz
gidebiliyor. Önce zarar
vermeyeceksiniz, arkasından da
nasıl iyileştirme yapabilirim diye
düşüneceksiniz. Sürdürülebilirlik
konusu böyle düşünmeye
başladığınız zaman “olsa iyi olur”
düşüncesinin önüne geçiyor, çok
önemli bir risk yönetimi aracı
haline geliyor. Eğer yalan
söylerseniz, Volkswagen

örneğinde
olduğu gibi,
marka değeri
gidiyor, hisse
değeri eriyor.
Çok ciddi
maliyetler
ortaya çıkıyor.
Bu konulara
önem vermek
sadece iyilik
yapmakla ilgili
değil, şirketin
geleceğini
garantiye
almak için
mutlaka
yapılması
gerekiyor. 

DDRR..  YYIILLMMAAZZ  AARRGGÜÜDDEENN      
AARRGGEE  DDAANNIIŞŞMMAANNLLIIKK  YYÖÖNNEETTİİMM
KKUURRUULLUU  BBAAŞŞKKAANNII  VVEE  AARRGGÜÜDDEENN
YYÖÖNNEETTİİŞŞİİMM  AAKKAADDEEMMİİSSİİ  KKUURRUUCCUUSSUU  
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28

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu açılış konferansının ilk panelinde
Generali Group Denetim Kurulu Üyesi Carolyn Dittmeier, Borusan Holding
CEO’su Agah Uğur ve Sabancı Grubu :nsan Kaynakları Başkanı Neriman Ülsever,
Bloomberg TV’den gazeteci Hande Demirel moderatörlüğünde Türkiye’de aile
şirketlerindeki kurumsal yönetim uygulamalarını tartıştı.

Kurumsal Yönetim

“AİLE ÜYELERİYLE
ORTAK ANLAYIŞ

OLUŞTURULMALI”

28_34_KUR.YONETiM_AGAH_(6)_CAP_KOC_PANEL:30_31_32_33_AB  10/28/15  2:26 PM  Page 2



HHaannddeeIIDDeemmiirreell::IITürkiyeIgibiIaile
şirketlerininIçoğunluktaIolduğu
ülkelerdeIkurumsalIyönetimIçok
önemliIbirIkonu.IBuIşirketlerIdahaIda
kurumsallaşmakIistiyorlar.IBorusan
HoldingIkurumsalIyönetim
konusundaIoldukçaIbaşarıyaIulaştı.
SayınIAgahIUğur’laIbaşlamamaIizin
verin.

AAggaahhIIUUğğuurr::IIHepinizIBuiltItoILast
adlıIkitabıIokumuşsunuzdur.IBu
kitabınIbirIbölümündeIgüneşe
bakarakIsaatiIsöyleyebilenIbiriyleIsaati
bulanIkişininIarasındakiIfark
anlatılıyor.ISaatiIbulanIkişiIölmüşIolsa
bileIyaptığıIsaatIhalaIzamanı
söyleyebiliyor.

AhmetIKocabıyık’laIilkIkezI1989
yılınınImayısIayındaIbirIarayaIgeldik.
İlkIgörüşmeI5IsaatIsürdüIveIfarkIettim
kiIBorusanIaslındaIbirIsaatIyaratmaya
çalışıyordu.IOIzamanlarIbankacılık
sektöründeydimIveI5Isaatlik
görüşmedenIsonraIBorusan'aIgirdim,

halaIdaIBorusan’daIçalışıyorum.
Borusan'aIgirdiğinizIzamanIbirIdaha
çıkmazsınızIderler.IOIzamandanIberi
gelecekIiçinIbirIsaatIyapmaya
çalışıyoruz.Iİnsanlardan,Iürünlerden,
çalıştığınızIsüredenIyaIdaIeldeIettiğiniz
fırsatlardanIbağımsızIolarakIbuIsaati
yapabilirImisiniz?IBuIbenimIiçin
kurumsalIyönetimdir.IKurumsal
yönetimIkurallarınaIbaktığımızIzaman
kararIalmaImekanizmaları,IbilgiIakışı
veIkararlarınIuygulanmaIsüreciIdeIçok
önemli.IİşleriIgerçekleştirecekIdoğru
insanlarınIistihdamIedilmesi
gerekiyor.IStratejiIyapma,Idoğru
stratejiyiIuygulama,IgeleceğiIgörme
yeteneğiIdeIönemIteşkilIediyor.

YEN:L:KÇ: B:R ORTAM
YARATMAK

BenI5IyılIsonraIayrılacağım,Iondan
sonraIşirketIiçinIneIyapmamız
gerektiğineIprofesyonellerIolarak
birlikteIkararIvermemizIgerekiyor.
OrganizasyonumuzaIikiIgüçlüIyön
dahaIgetirmekIistiyoruz.IBunlardanIbir
tanesiIinovasyonIveIyenilikçiIbirIortam
yaratmak.IİmalatItesisiIgibiIçalışanIbir
inovasyonIortamıIyaratmakIistiyoruz.
BeşIşirketteIvarIolanIişlerdeIbuIsüreci
uygulamayaIbaşladık.I5-10IyılIsonra
nelerIolacağınıIdüşünmekIbileIbeni
heyecanlandırıyor.

İkinciIolarakIdaIanlaşmalarıIyapan,
değerIyaratanIveIyarattığıIdeğeri,
koyduğuIhedefiIbizeIempozeIedenIve
biziIoIyöndeIyönlendirenIbir
yöneticimizIolmadığıIiçinIişiminImiras
olarakIkalacağınıIumutIediyorum.IBu
daIgirişimcilikleIveImantaliteyle
alakalı.IBirIakademikIaraştırmaIda
kurucularınınImantalitesiniIkendi
hayatlarındaIdaIsürdürebilen
şirketlerinIhayattaIkalabildiğiniIve
diğerIşirketlereInazaranIçokIdahaIfazla
zenginleştiğiniIgösteriyor.IBu
mantalitelerIpiyasadaIaçlıkIduymak,
herIgünIbirIfırsatIaramakIveIbuIfırsatı
yakalamak.IİkincisiIeylemIyöneltimi.
EylemIyöneltiminin,Iyönlendirmenin
olduğuIherIyerdeIkurucuIdaIvar.IYeni

şirketlerinIerkenIdönemdeIyaşadıkları
felaketlereIbaktığımızIzamanIherIyerde
bunuIgörüyorsunuz.IÜçüncüIolarak
daIoturumunIsınırıInedir?IKredi
almak,IbirIlojistikIveyaImüşteri
problemiIolabilir.IKurucuIprofili
açısındanIbuIüçInoktaIçokIönemli.I

YEN: NES:L YÖNET:C:LER
FarklıIşirketlerdeI40ItaneIüst

yönetimIdirektörümüzIvar.I40Iküsur
yaşındaIolduklarınıIdüşünürsekIbu
kişileriIyöneticilereIdönüştürmek
imkansız.IBuIkişileriIyöneticiIveya
girişimciIyapamadığımızIiçinIböyleIbir
sistemIgeliştirdik.IBunuIakranIbaskısı
olarakIadlandırıyorum.IBuIyüzden
organizasyonumuzdaIbirIsistem
yarattık.ISanalIanlamdaIortaklıklarımız
var.IBuIişteIartıkIdirektörIdeğilim,
temelIpaydaşlarındanIbirItanesiyim.
BaşkaIbirIyönetimIkuruluIüyesiIde
var.IOIdaIdiğerIpaydaşIolduğunu
söyledi.IGenelImüdürIyaIdaIyönetim
kuruluIbaşkanıIbirimineIbaktığımız
zamanIüçüncüIdahaIküçükIpaydaştır.
YaniIbizlerIşirketimizdeIbirIortaklık
ortamıIyaratmayaIçalışıyoruz.IÜçümüz
birbirimiziIbuIkurucuImantalitesini
yaratabilmekIadınaIteşvikIediyoruz.
Kendimizi,IbirbirimiziIzorluyoruz,
birbirimizeIbaskıIyapıyoruzIveIkolektif
olarakIöğreniyoruz.ISekizIfarklıIiş
hattındaIfaaliyetIgösteriyoruz.IBir
sonrakiInesleIbırakmakIistediğimiz
mirasIdaIaslındaIbu.IBazıIgenel
müdürlerIbendenIönceIemekliIolacak.
ÖnümüzdekiI5-7IyılIiçindeIüçüncü
nesleIbirIgeçişIdönemiIolacakIve
ekibimIbütünIbuIyürüttüğümüzIişleri
gelecekInesleIaktaracak.ISaatIyaratma
süreciniIgözIönündeIbulundurursak,
BorusanItabiiIkiIkaybolmayacakIama
buImirasıIbırakamazsakITürkiye'deki
sektörünItemelIaktörüIolmayacak,
akımdanIuzaklaşacakIveIbizIbunu
istemiyoruz.I

HHaannddeeIIDDeemmiirreell::IIBuradaISayın
Ülsever’eIbirIsoruIsormakIistiyorum.
Türkiye'ninIenIbüyükIholdinglerinden
birItanesiISabancıIHoldingIveIsizIinsan
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kaynaklarınınIbaşındasınız.IAile
şirketlerindeIkurumsalIyönetim
inşasındakiIrolünüzInedirIveIbu
süreçlerInasıldır?

NNeerriimmaannIIÜÜllsseevveerr::IIİKIGrupIBaşkanı
olarakIburadayım.IAyrıcaIbirçok
kuruldaIgörevliyim.IKurullarınInasıl
çalıştığıIkonusundaIoldukçaIdeneyime
sahipIolduğumuIdüşünüyorum.
KüreselIanlamdaIbaktığımızdaIçoğu
organizasyonIveIdünyaIçapındaki
aktörlerIailelerinIoluşturduğu
şirketlerdirIveIbuIşekildeIbüyüme
göstermişlerdir.IBütünIaileIşirketleri
birIgirişimcilikIhayaliIileIdoğmuşlar.
İşlerIbirazIkarıştığındaIyönetimIekibi
gelir,IsorumluluğuIpaylaşmakIister.
SonraIişeIpaydaşlarımızIve
yatırımcılarımızIdahilIolur.IDaha
geniş,IdahaIkarmaşıkIveIdahaIçeşitli
haleIgeliriz.IBuIyüzdenIgenelIkabul
görmüşIkural;IişletmelerdeIdoğruIbir
şekildeIçalışmaktır.I

ŞEFFAFLIK GÜVEN VER:R
SabancıIHoldingIilkIdefaIkurumsal

yönetimeIdokunduğundaI1980'lerin
başıydı.IYabancıIbirIşirketIileIyüzde
50-50IortakIbirIgirişimIolarakIbuIişe
başladılarIçünküIbirIandaIkurumsal
birIyönetimeIihtiyaçIduyduklarını
anladılar,IçünküIdiğerItarafIbunu
istiyordu.IBeraberIçalışabilecekleriIbir
kurumIyaratmalarıIşarttı.IBöylelikle
paydaşlarIveIhissedarlarIortakIbir
anlayışaIsahipIolabilecekti.I1997
yılındaIbuIholdingIiçinImükemmelIbir

öğrenmeIyolculuğuydu.I1997Iyılına
geleneIkadarIaslındaISabancıIşirketleri
veIpaydaşlarıIhalihazırdaIsorumluluk,
izlenebilirlikIaçısındanIhalkaIarzIedilen
şirketlerIlistesineIgirmeyeIhazırdı.
OrtakIgirişimdeIbulundularIveIbazı
paydaşlarIyurtdışındanIkendileriIgeldi.
DiğerIülkelerdenIçeşitliIpaydaşlarIgeldi
veIbuIsüreceIdahilIoldu.IKendi
beklentileriIileIgeliyorlardı.IDoğal
olarakIbirIgüvenIortamıIyaratma
konusundaIbeklentileriIdeIvardı.
OyununIkurallarınıIinşaIetmekIşeffaflık
açısındanIçokIönemliydi.IBuIşekilde
beraberIortakIbirIzeminde
çalışabilirlerdi.

ÜÇÜNCÜ NESLE GEÇ:Ş
AileIkurumlarındaIbildiğimizInokta

şu:IİlkInesildenIsonraIşirketlerinIçoğu
ölüyor,IikinciInesleIaktarılanIkısım
sadeceIyüzdeI30Ioranında.IBunlardan
yüzdeI12’siIüçüncüInesliIgörebilme
şansıIbuluyor.IYüzdeI8’iyseIbaşarılı
olabiliyor,IdiğerleriIgeriliyor.ITutarlı
güvenilirIbirIkurumIveIkurumsalIbir
arkaIplanIyaratmakIçokIönemli.IBu
şekildeIorganizasyonlarIhayatta
kalabilir.ISadeceIkurumsalIyönetimden
değilIsosyalIyönetimdenIde
bahsediyoruz.IBirlikteIçalıştığımız
toplumlaraIkarşıIsahipIolduğumuz
sorumluluklardanIbahsediyorum.
PaydaşlarlaIbirIarayaIgeldiğimizde
sadeceIkurumdan,IenIüstIyönetimdeki
kişilerdenIbahsetmiyoruz,Istratejik
direktörlerdenIdeIbahsediyoruz.
YönetimIkuruluIbaşkanlarındanIziyade
çalışanlardanIveIkadrolardan,
tedarikçilerdenIveImüdahilIolanItüm
diğerItaraflardanIbahsediyoruz.IŞirketin
varIolduğuItoplumdaIetkileşimeIgeçtiği
herkestenIbahsediyoruz.IBuIanlamda
özellikleIprofesyonellerdeIçokIbüyük
birIrolIvarIveIkendilerininIsorumluluk
almasıIgerekiyor.IBirIfarkındalık
yaratmaları,IbilinçlendirmeleriIveIbir
sorumlulukIduygusuIyaratmaları
gerekiyor.IÖzellikleIizlenebilirlik
açısındanIorganizasyondaIpaydaşlarla
birlikteIomuzIomuzaIçalışmalarıIşart.
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BAĞIMSIZ
ÜYELER ASLINDA
BAĞIMSIZ DEĞİL 

CCaarroollyynn  DDiittttmmeeiieerr::  Kurulların
daha etkin daha  verimli
çalışabilmeleri için bağımsız
üyeler arasında daha fazla kadın
üye ve kadın yazarın olması
gerekiyor. Bence bu hem eşitlik
hem performans meselesi. Kota
olmamalı çünkü benim kariyerim
kadın ya da değil, bağımsız
olarak gelişmiştir. Profesyonel
olarak kendinizi geliştirmeniz
gerekiyor, geri kalanın pek
önemi yok. 
AAggaahh  UUğğuurr::  Eğer kota varsa bir
tetikleyiciye ihtiyacınız vardır. Bu
da güç ile yapılması gereken bir
şey. Yönetici katmanda Türkiye
dünyada örnek teşkil eden
ülkelerden bir tanesi.
Türkiye'deki icra sorumlusu
oranlarına baktığımızda kadın
oranı yüzde 12. Avrupa'da bu
oranı çok fazla görmüyoruz. Bu
oran aslında gözetmen
komitesini de yansıtıyor.
Türkiye'de yönetici kurul
katmanında çok fazla kadın var
ama maalesef bunlar aile
üyeleri. Almanya'da yüzde 40’lık
bir kota koyuldu, inanılmaz bir
oran bu. Şu anda bütün ülkeler
bu pozitif ayrımcılığı kurumsal
bazda teşvik etmeye çalışıyor.
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ProfesyonellerIolarakIbizlerin
değişimIajanlarıIolarakIçalışmamız
gerekiyor.IBizlerIiddialıIolmalıyız,
konuşmalıyız,IdeğişiminIlideriIolma
cesaretiIgöstermeliyizIveIdeğişimi
gerçekleştirmeliyiz.IBuIasla
bitmeyecekIbirIhikaye.IOrganizasyonu
buIanlamdaIsağlamItutmakIkısmen
profesyonellerinIveIburadaIçalışanIüst
düzeyIyöneticilerinIsorumluluğunda.I

HHaannddeeIIDDeemmiirreell::IISabancı
Holding’deIkaçItaneIkurulIüyesiIvar?

NNeerriimmaannIIÜÜllsseevveerr::IIDoğalIolarak
kurulIüyeleriIsayısındaIbirIfarklılık
var.IBuIdaIkurumsalIyönetimIenItemel
noktalarındaIbirItanesi.IBağımsız
yönetimIkuruluIüyeleriIözelIbir
sınıflandırma.IBuradaIdışarıdanIgelen,
yetenekleriIveIuzmanlıkIalanlarıIfarklı
kişilerdenIbahsediyoruz.IBuIbirIokul
veIbirIgrup.IİkinciIgrupIiseIyönetici
kurulIüyeleri.IBunlarIdaIşirketIiçin
çalışanIyöneticiIgrup.IOrganizasyon
içindeIfarklıIuzmanlarIdaIvarIveIbu
kişilerIkendiIorganizasyonlarınınItam
zamanlıIçalışanları.IBuIikinciIgruptaki
bağımsızIyönetimIkuruluIüyeleri
paydaşlarınIişlerineImüdahilIdeğiller
veIuzmanIkişilerleIorganizasyonda
çalışıyorlarIamaItamIzamanlıIbirIofiste
çalışmıyorlar.IBenIdeIbuIgörevleri
paylaşanIkişilerdenIbirItanesiyim.IBu
şirketlerIgrubununIbirIparçasıIolarak
çokIdahaIbağlılıkIsahibiIolduğumuIve
işlereIdahaIçokImüdahilIolduğumu
söyleyebilirim.IGünlükIbazdaIdaha
çokIişiItakipIediyorum.IİşleriIbağımsız
birIyönetimIkuruluIüyesindenIdaha
fazlaItakipIettiğimi,IdahaImüdahil
olduğumuIsöyleyebilirim.IUluslararası
birIorganizasyondaIbağımsızIbirIkurul
üyesiIolarakIfaaliyetIgösteriyorum.
BuradaIsadeceIbirItaneIbağımsızlığım
var.IŞuIandaIyönetimIkuruluIüye
sayımızıIpaylaşmakIistemiyorum.
BirleşikIArapIEmirlikleriIkadarIkötü
değiliz,I39Idiyebiliriz.

HHaannddeeIIDDeemmiirreell::IIKüresel
deneyimleriniIpaylaşabilecekIbirIkişi
varIaramızda.IGeneraliIGroup
DenetimIKuruluIÜyesiICarolyn

DittmeierIAvrupa’daIkurumsal
yönetimdeIsonItrendlerleIilgiliIbize
birazIbilgiIverebilirImisiniz?

CCaarroollyynnIIDDiittttmmeeiieerr::IIAmerikalıyım
amaIsonI30IyıldırIİtalya’daIfaaliyet
göstermekteyim.IDışIdenetimIveIiç
denetim,IdahaIsonraIyönetimIkurulu
üyeliğiIpozisyonlarındaIbulundum.
ÇokIfazlaIyönetimIkuruluIdeneyimim
oldu.IKurumsalIortamların
karmaşıklıklarınıIdaIdeneyimledimIve
kurulIüyeliğiIhakkındaIoldukça
tecrübeIedindim.

Avrupa'nınIkurumsalIyönetimde
ABD'denIçokIdahaIilerideIolduğunu
düşünüyorum.IKakabadse’ninIanlattığı
durumlarıItekItekIyaşadım.IÖte
yandanIAvrupa’daIbazıIsağlam
temellerinIolduğunuIsöylemem
gerekiyor.IYönetimIkuruluIbaşkanları
veIüyelerininIsayısıIazalmakta.IÜçItane
rolümIvar.IBuIüçtenIfazlaIrolIalamam
amaIbununItazminiIparalel
olmayacaktır.IÖzellikleIbuIgüncel
piyasaIprofesyonelliğineIbaktığımızda
oldukçaIfarklıIolduğunu
söyleyebilirim.

:Ç DENET:M, ÖNEML:
DahaIsonraI3IfarklıIsavunmaIhattı

denilenIbirIsisteminIparçasıIoldumIve
kurumsalIyönetimIyasalarındaIdaIbu
geçti.IOldukçaIiyiIbirIkavramdır;Ibir
tanesiIiçIdenetim,IikincisiIrisk
yönetimiIveIuyum.IBankacılıkIve
finansalIsektördeIdeIbuIsavunma
hatlarınınIhepsiImevcut.IDahaIsonra
hatIyönetimiIvarIkiIbununIanlamıIda
yönetimIkademeleri.IİçIdenetim,Irisk
yönetimiIveIuyumlaIçokIfazla
etkileşimeIgeçiyor,IriskIsahipleriIve
yönetimleIilgiliIfazlaIetkileşime
geçmiyorlar.IProblemIbuIAvrupa
senaryosunda.IAynıIzamandaIyönetim
kuruluIdeğerlendirmesiIdeIçokIönemli
birInokta.IYönetimIkurulu
değerlendirmesiIkurumsalIyönetim
yasasıItarafındanIistenilenIbirIdurum
veIbirIzorunluluk.IDeğerlendirmenin
yapılışIşekliIaslındaIoldukçaIçeşitli.
BenIdeIbirIyönetimIkuruluIüyesiyim.
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GELECEKTEKİ
YÖNETİM EKİBİ

Yöneticiler ve profesyoneller
kurumsal yönetimin aslında
nelerden oluştuğunun çok da
farkında değiller. Sabancı’da bir
eğitim ve devam programı
uyguluyoruz. Uluslararası
danışmanlardan,
akademisyenlerden ve
profesyonellerden oldukça büyük
destek alıyoruz. Üst yönetimde
birinci katmanda yönetim kurulu
başkanları, yönetim başkanları ve
stratejik iş bankaları yer alıyor. İkinci
katman ise yönetim direktörlerini
kapsıyor. Grubu sadece yönetim
kurulu başkanları değil müdürler ve
yönetim direktörleri de yönetiyor.
Ben de onlardan bir tanesiydim.
İkinci grupta 21 kişi var. Bunlar ilk
katmana ulaşıyorlar. Daha sonra
üçüncü katmanda kurumsal
yönetimin ne olduğunu
anlayabilmek adına kitleler
açısından bir grup oluşturuyoruz.
Bu bizim üçüncü katmanımız.
Onlara eğitim sağlıyoruz çünkü bu
grup bizim geleceğimiz olacak.
Yönetim ekibinden ne tür
davranışlar beklenildiğini ortaya
çıkarmaya çalışıyoruz. 

NNEERRİİMMAANN  ÜÜLLSSEEVVEERR      
SSAABBAANNCCII  HHOOLLDDİİNNGG  İİNNSSAANN
KKAAYYNNAAKKLLAARRII  BBÖÖLLÜÜMM  BBAAŞŞKKAANNII        
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BağımsızIyönetimIkurulu
direktörlerininIvarlığındaIbu
değerlendirmeleriIyapmakIhayati
önemeIsahipIancakIonlarınIişiIaslında
enIzorIişIçünküIticaretIveIişIgerçekliği
arasındaIbağlantıIkurmakIzorundalar.
BazenIyönetimIkuruluIbaşkanının
güçlüIegosuylaIuğraşıyorlar.
ÇekingenlikIveIiçeIkapanıklık
konusundaysaIşöyleIbirIörnek
vereyim;ImeselaIyönetimIkurulu
başkanıIbağımsızIbirIüyeninIişini
engelleyebilirIçünkü
basitIbirIiletişim
kurmayaIodaklı
değildir.IKurumsal
yönetimIkurallarına
baktığımızda
bağımsızIüyelerin
işleriniIkolaylaştırmak
veIkendilerine
yardımcıIolmakIiçin
çeşitliImekanizmalar
bulmakIgerekiyor.

HHaannddeeIIDDeemmiirreell::
BuradaIAgahIBey’eIbir
sorumIvar.IStratejiIve
yönetimIarasındaki
ilişkiIhakkındaIbize
birazIdahaIdetay
verebilirImisiniz?I

AAggaahhIIUUğğuurr::
StratejiIneredeIve
nasılIrekabetIedilmesi
gerektiğineIkarar
vermektir.IStratejinin
gerçekIzamandan
uzakIolduğunuIsöyleyenIbirImitIvar.
LüksIolduğunuIveIdahaIçokIortaIve
küçükIölçekliIaileIşirketlerindeIbir
durumIolduğunuIsavunanIgörüşler
var.IStratejininIbüyükIkurumlarIiçin
geçerliIolmadığını,Ibürokratik
olduğunuIveIçalışmadığınıIsöyleyenler
var.IBunlarIdoğruIolabilirIamaIdaha
ileriyeIgitmekIiçinInerede,Ihangi
sektörde,IhangiIsegmentte,IIhangi
coğrafyadaIveInasılIrekabetIetmeniz
gerektiğiniIsizeIgösteriyorsa
kullanabileceğinizIenIiyiIaraçIdeğil
midir?

YAŞAYAN STRATEJ: 

StratejiyiIiçselleştirmekIgerekiyor
kiIdahaIsonraIkurumsalIyönetim
anlayışınaIgeçebilesiniz.IÖzel
hayatlarımızdaIherIgünIstrateji
kullanıyoruzIaslında.ITatileIgitmeye
kararIverirsenizIkiminle,Inereye
gideceğinizi,IneItürIbirIotelde
kalacağınızıIveInasılIbirItatil
istediğiniziIdüşünüyorsunuz.IİyiIve
kaliteliIinsanlarIbirIekiptirIveIsizIne
söylüyorsanızIonuIyapmazlar,Ikarar

vermeIsürecininIbirIparçasıIolmak
isterler.IYöneticilerIveIpatronlarIve
yönetimIekibiIarasındakiIilişkiIçok
önemli.IKüçükIveIortaIölçekliIgirişim
veIşirketlerIiçinIuygunIbirIstrateji
belirleyin,IşirketinizdeIböyleIbirIsüreç
inşaIedinIveIortakIbirIdilIoluşturun.I

HHaannddeeIIDDeemmiirreell::IIİKIyöneticisi
olarakISayınIÜlsever,IrollerinizdenIbir
tanesiIpatronlarIveIyönetimIekibi
arasındaIolmak.IOrtaIölçekliIşirketler
içinInelerIsöylemekIistersiniz?I

NNeerriimmaannIIÜÜllsseevveerr::IIDürüstIolmak
gerekirseIkurumsalIbazda

baktığımızdaIpaydaşlarlaIyaIdaIaile
üyeleriyleIveIyöneticiIveIyönetim
ekibiyleIçalışmakIanlamındaIanaIölçek
iyiIşeylerIyapmak,IiyiIşeylerIteşvik
etmekIveIkaçırmamalarıIgerekenIkötü
şeyleriIonlaraIsöylemek.IGüçIduygusu,
kazanmaIhırsıIveIdahaIfazlasını
kazanmaIisteğiIkârIperspektifinden
veyaIdiğerIperspektiflerden
baktığımızdaIyapmamızIgereken,
ortakIbirIanlayışIoluşturmakIveIbir
kazanIkazanIdurumuIyaratmak.IBu

süreçteImüdahilIolan
tümItarafların
kazanmasınıIsağlamak
lazım.IİyiIbirIkurumsal
yönetimIsürecinin
faydalarınıIkonuşmaya
başladığınızdaIbuIün,
markaIdeğeri,
sürdürebilirIbüyüme
anlamınaIgelir.IIQ
seviyesiIyüksekIkişiler
bulmakItabiiIbiraz
dahaIzorIamaIdiğer
kriterlerIbazındaIbu
kişileriIbulmakIdaha
kolay.IBuIkişileriIde
sesleriniIyükseltmeleri
konusundaIteşvik
etmemizIgerekiyor.IBu
kişilerinIseslerini
yükseltmesiIsadece
kişilikImeselesiIdeğil
aynıIzamandaIbir
kültürImeselesi.

ORTAK AMAÇ OLUŞTURMAK
OrtakIbirIamaçIoluşturmaya

teşebbüsIettiğinizdeIsüreçIdeIbence
kolaylaşacak.IBuIdaIiletişim
yetenekleriyleIalakalı.IÇokIfazla
müzakereIyeteneğineIihtiyaç
duyacaksınız.ICesaret,IiddialıIolmaIve
sesiIyükseltmeIgerektiriyor.IKurul
açısındanIödünIvermeIkonularından
bahsettikIbenceIbuIAvrupaIiçinIdeIçok
önemliIbirIkonuIveIproblemIteşkil
ediyor.IBütünIödemeIpaketleriniIve
tazminatIpaketleriniIbiliyorum.IKurul
üyeleriIileIyöneticilerIarasındakiIbu
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farklarınIbilincindeyim.IBuIABD'deIde
birIproblemIveItartışılanIbirIkonu.I

HHaannddeeIIDDeemmiirreell::IICarolyn,IsizIson
soruIolarakIkurumsalIyönetimiInasıl
tanımlardınız?

CCaarroollyynnIIDDiittttmmeeiieerr::IIBenceIilham.
AileIşirketleriIkarşısındaInedenIaile
şirketiIolmayanIgirişimlerden

bahsediyoruz.IAileIşirketi
şartlandırılmıştır.IÖrneğin,IbirIşirkette
ailedeIkayınbiraderIbirIyönetici
müdür,IkurulIüyesiIveIaynıIzamanda
denetlemeIkomitesindeIyerIalıyor.
AslındaItamIolarakIbağımsızIbirIüye
olmuyorIçünküIaynıIzamandaIdenetim
ekibindeIyerIalıyor.

AslındaIkomitelerinIvarlıkları
neIkadarIiyiIçalıştıklarınaIilişkin
birIdurum.IKomitelerIkısaIveIöz
resmiIbirIraporIyayınlıyorIama
grubundanIhiçbirIşeyIalmıyor.
BenIüçItaneIdenetimIkurulu
üyesiyim.IKurulaIiyiIbirIifadeyle
raporIvermeyeIçalışıyorum.
OnlarınIdurumuIanlamasına
çalışıyorum.IYaniIneItürIişler,
nasılIyapılıyor,IbunlarıIaçıklıkla
anlatıyorum.ITepkilerIgenelde
“lütfenIbirazIkısaltırImısınız”
şeklindeIoluyor.I

BuradaIçözülmesiIgereken
komitelerIveIkurulIarasındaki
iletişimIveIetkileşimdir.IDış
denetimIkonusundaIAvrupalıların
bakışıIbirazIdahaIbağımsızlığa
ihtiyaçlarıIolduğudur.IHerIşey
aslındaIbağımsızlıklaIalakalı.
BaşkanaImıICEO'yaImıIyoksaImali

işlerIbaşkanınaIraporIvereceğiz?IBence
AvrupaIbuIanlamdaIoldukçaIiyi.IABD
halaIdahaIçokImaliIişlerImüdürüne
odaklanmışkenIAvrupaIdahaIçok
yönetimIkuruluIbaşkanınaIrapor
veriyor.IAynıIzamandaIdışIdenetim
komitesininIdeIbağımsızlığıIönemli.IBu
daIyönetimIdurumununIbirIbileşeni.I
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