KÜRESEL YÖNETİM KURULLARI ÖRGÜTLERİ
İSTANBUL'DA TOPLANIYOR
IFC, Küresel Yönetim Kurulları Örgütleri toplantısını
TKYD ve Argüden Yönetişim Akademisi desteğiyle
13-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenliyor.
Uluslararası Finans Kurumu - IFC ilkini 2011 yılında 15 farklı ülkeden Yönetim Kurulları
üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlediği Küresel Yönetim Kurulları
Örgütleri Toplantılarının ikincisini Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Argüden
Yönetişim Akademisi desteğiyle 13-14 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecek.
Toplantıya aralarında Brezilya, Tayland, Fas, Singapur, Endonezya, BAE, Malezya gibi
dünyanın farklı bölgelerinden 30 ülkenin temsilcisi katılacak. İki gün sürecek toplantıda
yönetim kurulları odaklı sivil toplum kuruluşlarını faaliyetlerinin başarılı şekilde
sürdürülebilirliği, uluslararası işbirliği imkânları ve Dünya Bankası ile IFC'nin mevcut ve
gelecek için tasarlanan destek programları tartışılacak.
Toplantı hakkında görüşlerini aldığımız TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Argüden Yönetişim
Akademisi Direktörü Barış Dinçer "IFC gelişmekte olan ülkelerde yönetim kurullarının
kalitesinin iyileştirilmesinde Kurumsal Yönetim Dernekleri ve Direktörler Enstitüleri gibi
sivil toplum örgütlerinin rolünü çok önemsiyor ve bu doğrultuda, birçok ülkede söz konusu
örgütlerin kapasite geliştirmesine katkıda bulunuyor. Türkiye bu hususta komşu ülkelerin
benzer derneklerinin kurulmasında önemli katkılarda bulunan ve 11. senesini tamamlamış
başarılı bir TKYD örneğine sahip. Bu sene kurulan Argüden Yönetişim Akademisi ise IFC,
OECD benzeri uluslararası örgütler ve üniversitelerle işbirliği halinde araştırma ve eğitim
odaklı bir yapı. Bu üç kuruluşun işbirliğinde gerçekleşecek bu önemli küresel toplantının tüm
katılımcılar için deneyim ve bilgi paylaşımına zemin sağlaması açısından çok faydalı
olacağına inanıyorum."
TKYD Genel Sekreteri Güray Karacar ise “2003 yılından bugüne birçok uluslararası örgüt ile
gerçekleştirmiş olduğumuz işbirlikleri IFC ile bu önemli toplantının ülkemize
kazandırılmasını sağladı. Yeni oluşturulan bir yapı olmasına rağmen bu konuda önemli
uzmanları bir araya getiren Argüden Yönetişim Akademisi ile bu projede işbirliği yapmaktan
mutluluk duyuyoruz. Birçok farklı ülkeden katılımcının bulunacağı toplantı trendleri takip
etmemize yardımcı olurken, bölgedeki mevcut işbirliklerimizi geliştirmemize oluşturmamıza
yardımcı olacak. Benzer amaçlar ile kurulan diğer iş dünyası örgütleri arasından önemli bir
öğrenme sürecini bizlere sunacak olan toplantının ardından, uluslararası alanda rekabetçi
olmak için büyük önem taşıyan kurumsal yönetim alanında daha etkin çalışmalar yaparak
ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

IFC – International Finance Corporation Hakkında
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre odaklanan en büyük
kalkınma kuruluşudur. IFC verdiği finansman ile işyerlerinin daha fazla insan için iş olanağı
yaratmasını ve temel hizmetlerin sağlanmasını desteklerken, diğer kaynakların mobilize
edilmesine yardımcı olmakta ve sürdürülebilir kalkınma için danışmanlık ve risk yönetimi
hizmetleri sunmaktadır. Küresel ekonomik belirsizliklerin olduğu bir dönemde IFC, 2011
mali yılında müşterilerinin iş olanağı yaratmalarını, çevresel performanslarını artırmalarını ve
yaşadıkları topluma katkıda bulunmalarını sağlayarak, yatırımlarını rekor düzeyde artırarak
19 milyar dolara ulaştırmıştır. Daha fazla bilgi için: www.ifc.org

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Hakkında
Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla
hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD),
2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği
tüm alanlarda yol gösterici olmayı hedefleyen TKYD; özel sektör, kamu kuruluşları, medya,
düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak
kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.

Argüden Governance Academy Hakkında
“İyi yönetişim, kaliteli yaşam” felsefesiyle kurulan Argüden Governance Academy’nin
misyonu “Kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarda yönetişim kalitesini arttırmaya yönelik eğitim,
araştırma ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak”, vizyonu ise “Yönetişim konusunda
mükemmeliyet merkezi olmak” olarak belirlenmiştir.
Akademinin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yönetişim konusundaki gelişmelerin özel sektör temsilcileri, kamu sektörü çalışanları,
sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle paylaşılmasını sağlayarak bu kavramın daha geniş ve
etkin kullanım alanı kazanmasına destek olacak etkinlikler düzenlemek
b) Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak yönetişim ve yönetişim ile
etkileşen diğer bilim dalları ile ilgili konulara yönelik araştırma, etüt, proje, yayın ve benzeri
çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek gerekli hizmetleri
vermek,
c) Araştırma, etüt, proje, yayın ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde; ulusal, uluslararası,
resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından
yararlanmak, çalışma grupları kurmak ve faaliyet alanları için gerekli donanımları,
kütüphaneyi ve arşivi oluşturmak ve Akademi’de çalışacak ekibi yetiştirmek,

d) Ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel
toplantılar organize etmek, bu tür faaliyetlere katılmak ve mesleki hizmet içi eğitim
niteliğinde kurs, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,

Barış Dinçer
ARGE Danışmanlık’ta ortak olarak görev yapan Barış Dincer, kâr amacı gütmeyen Argüden
Yönetişim Akademisi Direktörlüğü görevini de üstlenmiştir.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) 1999 yılında başladığı kariyerine,
sırasıyla Dünya Bankası, Harvard Üniversitesi, OECD ve özel sektörde devam etmiştir.
ÖİB'de ekseriyetle enerji ve telekom sektörleri odaklı özelleştirme ve yeniden yapılandırma
projelerinde görev alan Barış Dinçer, aynı zamanda ülkemizin en büyük maden şirketlerinden
olan Eti Bakır A.Ş. 'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.
Dünya Bankası'nın Özelleştirme Sosyal Destek Projesi ve Yatırım Ortamı Değerlendirme
projelerinde danışman olarak çalışmış, Harvard Üniversitesi bünyesindeki Mossavar Rahmani
Merkezi ve Harvard Elektrik Politikaları Grubu gibi ABD'nin önde gelen düşünce
merkezlerinde kıdemli araştırmacı olarak görev almıştır.
2009-2012 yılları arasında OECD Paris genel merkezinde kurumsal yönetim ve sermaye
piyasaları üzerine uluslararası projeleri yönetmiş, farklı ülke ve şirketlere danışmanlık
görevinde bulunmuştur. OECD deneyimi vesilesiyle dünyanın pek çok ülkesinde üst düzey
politikacı, bürokrat ve işadamı ile çalışma deneyimi kazanmıştır.
2012 yılında Türkiye'ye dönen Barış Dinçer, ülkenin en büyük özel sektör enerji
şirketlerinden biri olan BİS Enerji A.Ş. 'de genel müdür yardımcılığı görevi akabinde ARGE
Danışmanlık şirketine yönetici ortak olarak katılmıştır.
Sivil toplum örgütlerinde de aktif olarak görev alan Barış Dinçer, Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği'nin yönetim kurulu üyesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin ise danışma
kurulu üyesi olarak söz konusu derneklerin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesine farklı
projeler vasıtasıyla katkıda bulunmaktadır.

ENGLISH
Argüden Governance Academy
Argüden Governance Academy is a non-profit initiative (under the aegis of Anadolu
Foundation), established by a donation from ARGE Consulting to help improve the quality of
governance in public, private, and NGO sectors by conducting research, delivering training,
and organizing events to improve both the understanding and implementation of good
governance.
Established with the philosophy of “Good governance for quality of life,” the Academy’s
mission is: ‘To improve quality of governance at the public, private and non-profit
institutions by conducting research, providing training, and organizing events to increase
awareness’, and the vision is ‘To be an excellence center for good governance’.

Barış Dinçer
Barış Dinçer is currently a partner at ARGE Consulting, a leading Turkish management
consulting firm, and the first Executive Director of the non-profit Argüden Governance
Academy. He is also a board member of Corporate Governance Association and an advisory
board member of Corporate Social Responsibility Association of Turkey.
He has started his career at the Turkish Prime Ministry Privatization Administration (PA)
followed by the World Bank, Harvard University, OECD, and private sector. At PA, while
serving as a board member on a large state owned mining company, he mostly worked on the
projects which aimed to improve the corporate governance standards of major state owned
enterprises. As a consultant, he contributed to the World Bank projects such as Privatization
Social Support and Investment Climate Assessment, and conducted research on regulatory
governance as a senior fellow at the Mossavar Rahmani Center for Business & Government
of Harvard University.
Between 2009 and 2012, he worked at the OECD headquarters in Paris as a manager
responsible for various international projects on capital markets, corporate governance,
privatization and state owned enterprise reform. Upon his return to Turkey, he started to work
as a deputy CEO at one of the largest Turkish private energy companies.
Mr. Dincer holds undergraduate degree in Business Administration from Galatasaray
University, postgraduate degrees in Economics and International Management from Bilkent
University, Pforzheim University and City University London followed by PhD studies in
Public Administration at Hacettepe and Harvard Universities. He has been awarded various
scholarships and grants such as US Fulbright, British Chevening, and German Baden
Württemberg.

