TKYD Anadolu Panelleri Bursa’dan Sonra Adana’da Yapıldı

TKYD BAŞKANI SAKA: “KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN
BENİMSENMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) ‘Anadolu Panelleri’ kapsamında hayata geçirdiği ve
Anadolu’daki şirketlere kurumsal yönetimin öneminin anlatıldığı paneller serisinin bir yenisi Adana
Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panelde konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Tamer Saka: “Yılmadan, yorulmadan TKYD olarak son 20 yıldır edindiğimiz bilgi birikimiyle
Anadolu’yu şehir şehir geziyoruz. İhracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile birlikte hareket etmeye
çalışıyor, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz“ dedi.
Kurumsal yönetim anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi
amacıyla 2003 yılından beri faaliyetlerini yürüten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) bu
kapsamda Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Adanalı iş insanları ile bir araya geldi.
Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi iş birliğiyle, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap
Munyar’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka,
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi
Danışmanı Can Selçuki ile Yapı Kredi Kobi Bankacılığı Strateji ve Planlama Direktörü Sander Cansever
konuşmacı olarak yer aldı.
Dr. Tamer Saka: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim iyi yatırım çeker”
Panelin açılış konuşmasını yapan Dr. Tamer Saka, dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmelerin
kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne
derece önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.
Saka şöyle konuştu: “Verimli Çukurova toprakları, tarımın yanı sıra sahip olduğu sanayi kuruluşları ile
de ülke ekonomisine onlarca yıldır katkı sağlamaktadır. Bölge, yapısı itibariyle küçük, orta ve büyük
ölçekli şirketlere ev sahipliği yapan bir sanayi merkezidir. Bu nedenle bu işletmelerin devamlılığının
sağlanması sadece sahipleri açısından değil, şehir, bölge ve ülke için de hayati öneme işaret
etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim, iyi yatırım çeker. Şirketlerin çok daha
uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilirlikleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlıdır.”
Saka sözlerine şöyle devam etti; “TKYD olarak son 20 yıldır edindiğimiz bilgi birikimiyle Anadolu’yu
şehir şehir geziyoruz. İhracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile birlikte hareket ediyoruz. Kurumsal
yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. TKYD olarak kurumsal yönetim
temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı, daha fazla içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği
bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef bizim aynı zamanda var olma
sebebimiz. Bu değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil, ülkemizin, toplumumuzun refahı içinde
gerçekleştirmeliyiz.”

Zeki Kıvanç: “Planlamayı bilmiyorsanız, başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.”
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da yaptığı açılış konuşmasında; “Türkiye’de milli gelirin büyük
bölümünün aile şirketleri kaynaklı olduğunu vurgulayarak, küçük ve orta ölçekli firmaların çok büyük
bir bölümünün de aile şirketlerinden oluştuğuna dikkat çekti. Kıvanç, “Ancak aile şirketlerinde
devamlılık sağlanamıyor.” Kobilerin esnek olma özellikleri sayesinde büyük ölçekli şirketlerle rekabet
edebildiğini söyleyen Kıvanç, “Kurumsallaşma bütün firmaların geleceği için çok önemli bir konu”
dedi.
Panele katılan diğer katılımcılar ise özetle şu görüşleri dile getirdiler: “Kırk yıldır finansallaşmaya
dayanan bir küreselleşme yaşandı ve büyük gelir dengesizlikleri ortaya çıktı. Şirketlerdeki yönetim
kalitesi konusu aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınması ile doğrudan ilgilidir. Unutulmamalıdır ki
banka kredileri teminatlara değil kurumlara verilmektedir. Bilançolar bir işletmenin ruhunu anlatmaz,
işletmenin ruhunu sahipleri, yöneticileri anlatır.”

