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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin
Değerli Üyeleri,
Çağdaş bir ülkede ve barış içinde, iyi yönetilen bir dünyada yaşama arzumuzun ve ortak
heyecanımızın 2014 yılında da çalışmalarımıza güç, dostluklarımıza derinlik kazandıracağına inanıyor, başarı ve mutluluk dolu
bir yıl diliyorum.

Mehmet GÖÇMEN

Her yıl olduğu gibi, Ocak ayında düzenleYönetim Kurulu Başkanı
yeceğimiz Kurumsal Yönetim Zirvesi, birbirimizin görüş ve tecrübelerinden faydalanacağımız, alanlarında uzman birçok konuşmacıyı dinleme şansı bulacağımız bir platform
sunacak. Yedincisini 15-16 Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz zirvede bu yıl
OECD ve Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumsal yönetim konusunda temel anlayışı oluşturan OECD İlkeleri’nin güncelleneceği
bir dönemde, beklenti ve önerilerimizi bu süreci yönetenler ile paylaşma imkanı bulabileceğiz.
“Uygula ya da açıkla” prensibi ile hayatımıza giren kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile farklı bir anlayış
ile ele alınması gereken bir iş yapma kültürünü gündeme taşıdı. 2012 yılında düzenlediğimiz zirvede konuğumuz olarak kıymetli görüşlerini paylaşan Sayın Arzuhan Doğan
Yalçındağ, Sayın Sani Şener ve Sayın Tayfun Bayazıt’ı ile bu yıl tekrar konuk ederek bu
değişim sürecini birlikte değerlendirme şansı bulacağız. Ülkemizin önde gelen kuruluşlarının CEO’ları ve banka tepe yönetimlerinin katılımlarıyla düzenlenecek oturumların
yer alacağı program çerçevesinde Kurumsal Yönetim Ödülleri de dördüncü kez sahiplerini bulacak.
Değerli Üyeler,
Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler kurumsal yönetim anlayışının önemini
bizlere bir kez daha gösterirken, adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim anlayışına yönelik ihtiyacı ortaya koymaktadır. İyi yönetim beklentisi içinde olan tüm bireylerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek çözüm ve uygulamalar sunan kurumsal yönetim
ilkelerinin hayata geçirilmesinde sizlerle birlikte önemli bir görev üstlenmekteyiz. Ümit
ediyorum ki daha mutlu bir dünyada barış içerisinde yaşayabilmek için kurumsal yönetim ilkeleri etrafında birleşip, kurumsal yönetim ilkelerinin yükseldiği bir ortamı gelecek
nesillere sunabiliriz.
Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan kurumsal yönetim ilkelerinin ülkemizde tanınması, benimsenmesi ve en iyi uygulamaları ile hayata geçirilmesi yönündeki çabalarımızda 2003 yılından bugüne sağladığınız değerli destekler için
teşekkür ediyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
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KURUMSAL
YÖNETİM
ALGI
ARAŞTIRMASI

DOSYA
ORTA DOĞUDA VE KUZEY AFRİKA’DA
YATIRIMCININ KATILIMINI DESTEKLEMEK
4 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen toplantıya varlık
finansmanı ve yatırım fonları tepe yöneticileri bir araya geldi.

44

RÖPORTAJ
TSPAKB Başkanı Attİla Köksal
“Geleceğe Yatırım”ı Anlatıyor
“Geleceğe Yatırım” adını verdiği kitabında, geleceğin yatırımcıları olan çocuklara ve gençlere tasarruf ve yatırım tavsiyelerinde
bulunuyor.
DOSYA
BORSA İSTANBUL’UN GİRİŞİMİYLE
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU”
Sürdürülebilirlik Platformu; ülkemizin sürdürülebilirlik
konusundaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
RÖPORTAJ
“KURUMSAL YÖNETİM NASIL YÖNETİLMELİ?”
Doç. Dr. Saim Kılıç’ın Prof. Dr. Ali Alp ile birlikte kaleme aldığı
“Kurumsal Yönetim Nasıl Yönetilmeli?” isimli kitabı Ocak
2014’te yayınlanıyor.
MAKALE
Yönetİm Kurulu Ücretlerİ Mercek Altında
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri, performans ölçümleri
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından oluşturulan
çalışma grubu tarafından gündeme taşınıyor.

DOSYA

Ortadoğu ve Kuzey
Afrika Bölgesi
Yatırım Fonu Yöneticileri
İstanbul’da Buluştu

36

TKYD’DEN HABERLER
TÜRKİYE’DEN HABERLER
DÜNYADAN HABERLER
TKYD EĞİTİMLERİ
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15 Ocak 2014
09.00- 09.30

Kayıt ve ikram

09:30-10:10

Açılış Konuşmaları
Mehmet Göçmen, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Yılmaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Vahdettin Ertaş, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

10:10-10:30

IV. Kurumsal Yönetim Ödülleri Töreni

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-11:20

Zirve Başkanı
Prof. Mervyn E. King, International Integrated Reporting Council (IIRC) Başkanı 		
& Global Reporting Initiative (GRI) Onursal Başkanı

11:20-12:40

Panel
“Türkiye’nin Geleceğinde Kurumsal Yönetim İlke ve Uygulamalarının Etkisi”
Dr. Artunç Kocabalkan, İstanbul Finans Merkezi Girişimi Başkanı (Moderatör)
Sani Şener, TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan TV Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Özyeğin, Fiba Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Bayazıt, Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,
Yönetim Kurulu Başkanı

12:40-14:00

Öğle Yemeği

14:00-14:20

Konuk Konuşmacı
James Silkenat, American Bar Association Başkanı

14:20-15:40

Panel
“Kurumsal Yönetimin Ekonomik Değer ve Şirket Değeri Yaratmadaki Rolü”
Servet Yıldırım, CNBC-E (Moderatör)
Dr. Yılmaz Argüden, ARGE Danışmanlık A.Ş. YK Başkanı & TKYD Danışma Kurulu Üyesi
Bekir Sıtkı Şafak, Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı
Zafer Kurtul, Sabancı Holding, CEO
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MSAL YÖNETİM ZİRVESİ
15:40-16:00

Kahve Arası

16:00-16: 20

Konuk Konuşmacı
Mats Isaksson, OECD Şirket İşleri Bölümü Başkanı

16:20-17:40

Panel
“Finans Sektöründe Kurumsal Yönetimin Önemi”
Cüneyt Başaran, Bloomberg HT Genel Yayın Koordinatörü (Moderatör)
Meriç Uluşahin, Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürü
Hakan Binbaşgil, Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Faik Açıkalın, Yapı Kredi CEO
Hakan Ateş, Denizbank Genel Müdürü

17:45-19:00

Kokteyl

16 Ocak 2014
08:45-09:15

Kayıt ve ikram

09:15-10:00

Açılış Konuşmaları
Mehmet Göçmen, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Marcello Bianchi, OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; CONSOB İtalya Direktörü
Bekir Sıtkı Şafak, Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı

10.00-10.20

Kahve Arası

10.20-12.00

Panel
“Yatırımların Finansmanı ve Kurumsal Yönetim”
Mats Isaksson, OECD Şirket İşleri Bölümü Başkanı (Moderatör)
Konuk Konuşmacı
Mary Schapiro, Promontory Finansal Grubu, Direktör, Yönetim ve Piyasa Uygulamaları 		
Başkanı; ABD Sermaye Piyasasi Kurulu (SEC) Eski Başkanı
Panelistler
José Luiz Osorio, Brezilya, Kurucu Ortak, Jardim Botanico Varlık Yönetim Şirketi; Brezilya 		
Sermaye Piyasası Kurulu (CVM) Eski Başkanı
John Plender, Financial Times, Köşe Yazarı
Qibin, Çin Sermaye Piyasası Kurulu (CSRC) Araştırma Merkezi Genel Müdürü
Prof. Carmine Di Noia, Assonime, İtalya, Genel Müdür Yardımcısı
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Mustafa Sani ŞENER,
TAV Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve İcra Kurulu Başkanı

Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ
Doğan TV Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ÖZYEĞİN
FİNA ve FİBA Holding
Yönetim Kurulu Üyesi

1997 yılında TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı olarak
atandı. 1977 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Şener,
1979 yılında İngiltere’de
Sussex Üniversitesi’nde akışkanlar mekaniği
üzerine yüksek lisans yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı KTÜ Makina Mühendisliği
Fakültesi tarafından, TAV’daki görev süresi
boyunca Proje ve Risk Yönetimi konusunda
başarıları nedeniyle de Amerikan Helenik
Üniversitesi tarafından Onur Doktorası’na
layık görüldü. TAV Havalimanları Holding
öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede, proje müdürlüğünden genel müdürlüğe
kadar çeşitli görevler üstlendi. Massachusetts Institute of Technology - MIT‘de karmaşık
sistemler yönetimi üzerine eğitim aldı. Şu
anda 24 şirketin bağlı olduğu 40 bin çalışanı olan TAV Grubunu yönetmektedir. Airports
Council International (ACI) Europe’da Yönetim Kurulu Üyesidir.

1990 yılında iş hayatına
başlayan Yalçındağ sırasıyla Milpa A.Ş. bünyesinde, Alman Quelle
firması ile birlikte Mail
Order şirketini kurmuş
ve yöneticiliğini yapmış,
Alternatif Bank’ın kuruluş
çalışmalarına katılmış ve
Yönetim Kurulu’nda yer
almış, Milliyet Dergi Grubu’nun yönetiminde
Finans Bölümünün sorumluluğunu üstlenmiştir. 1996-2005 yılları arasında Kanal D televizyonunun çeşitli birimlerinde çalışmış, 2000
yılında Time Warner grubu ile ortak haber kanalı CNN Türk’ü hayata geçirmiştir. 2005 yılında Grubun görsel ve işitsel medya şirketlerini
bir araya getirerek Doğan TV Holding A.Ş.’yi
kurmuş şirketin İcra Kurulu Başkanlığını ve
aynı dönemde Doğan Holding Yönetim Kurulu
üyeliğini üstlenmiştir. 2007-2010 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin
(TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Tüsiad Başkanlığının ardından Doğan
Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
üstlenmiştir. Doğan Yalçındağ Ocak 2012’den
bu yana Doğan TV Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Carnegie Mellon Üniversite’nde
Endüstri
Yönetimi ve Ekonomi
eğitimi alan Murat Özyeğin 1998 yılında çift ana
dal diploması ile mezun
olmuştur.
İş hayatına 1998 yılında Bear Stearns & Co.
yatırım bankasının New
York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma
Grubu’nda Finansal Analist olarak başlamıştır. 2000 yılında aynı firmanın Londra ofisine
Şirket Birleşme ve Satın Alma grubuna Kıdemli Analist olarak transfer olmuştur. 2003
yılında Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlenmiş, grubun
holding şirketi Fiba Holding ve Finansbank’ta
Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümlerini kurmuştur.
Fina ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyeliği,
Fiba Grubu’nun Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Başkanlığı ve finans dışı şirketlerinde
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hakan BİNBAŞGİL
Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

Faik AÇIKALIN
Yapı Kredi
CEO

Hakan ATEŞ
DenizBank
Genel Müdür

Hakan Binbaşgil, Akbank’a Ekim 2002’de
Değişim Yönetiminden
sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak katılmıştır. Hakan Binbaşgil,
Kasım 2003’te Perakende Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2008’de
Genel Müdür Vekili ve Ocak 2012’den itibaren
ise Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
olmuştur. Binbaşgil, Akbank’a katılmadan
önce Accenture’ın Londra ve İstanbul ofislerinde Yönetim Danışmanlığı ve farklı bir özel
sektör bankasında Genel Müdür Yardımcılığı
yapmıştır. Akbank Genel Müdürlüğü görevinin
yanı sıra Binbaşgil, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.,
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Finansal
Kiralama A.Ş., Akbank AG ve Akbank (Dubai)
Limited’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da
yapmaktadır.

1992 ve 1998 yılları
arasında
Interbank,
Marmarabank,
Kentbank, Finansbank ve
Demirbank’ta
çeşitli
görevler üstlendi. 1998
yılı mayıs ayında Dışbank’ta Genel Müdür
Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş
kolları arasında koordinasyon ve iletişimden
sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı.
Ekim 2007’de Fortisbank’taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO’su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009’da Yapı
ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak
atandı. 2009 yılı Mayıs ayından bu yana Yapı
Kredi CEO’su olarak görev yapan Açıkalın,
2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç
Holding Bankacılık ve Sigorta Grup Başkanı
olarak görevlendirildi.

1959 yılında Ankara’da
doğan Hakan Ateş,
ODTÜ İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.
Bankacılık
kariyerine
1981’de İş Bankası’nda
Müfettiş olarak başladı.
1985–1996 döneminde
Interbank ve Bank Ekspres’te Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev aldı. Rusya’da GarantiBank Moscow’u kurdu ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 1997’de DenizBank’ta Kurucu
Genel Müdür olarak başladığı görevine halen
devam etmektedir. Sayın Ateş’in yönetimi döneminde DenizBank’ın Mayıs 2006’da Dexia
S.A.’ya, Eylül 2012’de ise Sberbank’a satış süreci gerçekleşti. Sayın Ateş; Türk Hava Kurumu ve TED Üniversiteleri’nde Mütevelli Heyeti
Üyeliği, TED Ankara Kolejliler Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Metlife Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.
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AL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMACILARI
Bekir Sıtkı ŞAFAK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurul İkinci Başkanı

Zafer KURTUL
Sabancı Holding
CEO

Prof. Mervyn E. KING
International Integrated Reporting
Council (IIRC) Başkanı

Bekir Sıtkı ŞAFAK 1996
yılında Uzman olarak
girdiği Sermaye Piyasası Kurulu’nda halen 2.
Başkan ve Kurul Üyesi
olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda
OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
Yardımcılığı
görevini
de yürütmektedir. Illinois Üniversitesi’nden
İşletme Yüksek Lisans ve Ortadoğu Teknik
Üniversitesi’nden İşletme Lisans dereceleri
bulunan Şafak doktora çalışmalarına devam
etmektedir.

Zafer Kurtul, Temmuz
2010 tarihinden itibaren Sabancı Holding’de
CEO olarak görev yapmaktadır.
1998 yılında Genel
Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine
katılan Zafer Kurtul,
2000 - 2009 tarihlerinde
Akbank’ta Genel Müdür, 2009-2010 tarihleri
arasında ise aynı kurumda Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, olarak görev yapmıştır.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, University of Wisconsin-Madison’dan finans dalında yüksek
lisans (MBA) derecesi almıştır. Kurtul, Chartered Financial Analyst (CFA) unvanına sahiptir.

Güney Afrika Yüksek
Mahkemesi Baş Danışmanı ve eski yargıcıdır.
“King Committee on
Corporate Governance
Başkanlığı”,
“Advertising Standarts Authority Başkanlığı” ve
“Securities Regulation
Panel Üyeliği” görevlerini yürütmektedir. Güney Afrika Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Bilimleri kürsüsünde
profesör olarak görev almaktadır. Kurumsal
Yönetim konusunda bugüne dek 28 ülkede
danışmanlık yapmış, konferanslar vermiş ve
birçok ödüle sahiptir. King’in kaleme aldığı
Dünyanın Geçici Bekçileri adlı kitap 2010 yılında TKYD yayınlarından çıkmıştır.

Tayfun BAYAZIT
Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri
Yönetim Kurulu Başkanı

Meriç Uluşahin
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdürü

Dr. Yılmaz ARGÜDEN
AR-GE Danışmanlık
Kurucu Ortak

Bankacılık kariyerine Citibank’ta adım atan Bayazıt, 13 yıl Yapı Kredi,
Interbank ve Banque de
Commerce et de Placement S.A. İsviçre’de üst
düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
ve Dışbank Murahhas Azalığı’na getirildi. Nisan
2001’de Dışbank CEO üslendi. 2003 yılı Genel
Kurulu’nda İcra Başkanlığına ilaveten Bankanın
Yönetim Kurulu Başkanlığına da seçilen Bayazıt
bankanın mali iştirakleri olan finans kuruluşlarının
Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürüttü. Temmuz 2005’te Fortis Bank A.Ş. CEO ve Fortis Yönetim Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2006’da
Fortis Bank AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. 2007’de Yapı Kredi’ye CEO olarak
geri dönen Bayazıt, iki yıl sonra Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2011’de
Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri’ni kurdu.

Boğaziçi
Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nden
mezun olduktan sonra
1987 yılında bankacılık
kariyerine başladı ve
çeşitli özel bankalarda
görev yaptı. 2002 yılında Şekerbank’taki ilk
görevine Fon Yönetimi
Müdürlüğü’nde koordinatör olarak başladı ve 2003 yılından 2008
yılına kadar aynı bölümde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Şeker Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de birlikte yürüttü. Uluşahin, 01.02.2008
tarihi itibariyle Şekerbank T.A.Ş.’deki görevini
Genel Müdür olarak sürdürmektedir.

Çalışma hayatına Koç
Holding Ar-ge Merkezi’nde başladı. Rand Corporation’da 5 yıl stratejik
analizler uzmanı olarak
çalıştıktan sonra Dünya Bankası’nın Krediler
Bölümü’nde Kısım Amirliği yaptı. 1988-90 yılları
arasında Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı İdaresi’nde Özelleştirme programının sorumluluğunu yürüttü. 1991 yılında
Başbakan Başdanışmanlığı (ekonomi) yaptı.
Halen kurucu ortağı olduğu ARGE Danışmanlık
bünyesinde çeşitli kuruluşlara rekabet gücünü artırıcı yönetim danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Rothschild Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini de yürütmekte, çeşitli şirketlerin yönetim
kurullarında bağımsız üye olarak görev yapmaktadır. UN Global Compact Türkiye Ulusal Temsilcisidir. Dünya Ekonomik Forum’u tarafından
Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir.
KIŞ 2014 TKYD / 9
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Kurumsal

VII. ULUSLARARASI
KURUMSAL
..
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.
.
YONETIM ZIRVESI

VII. ULUSLARARASI KURUMSAL
YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMACILARI
James R. SILKENAT
Amerika Barolar
Birliği Başkanı

Mats ISAKSSON
OECD
Şirket İşleri Bölümü Başkanı

Ulusal hukuk firması
Sullivan & Worcester’in
New York ofisi ortağı
ve Kurumsal Departmanı’nın üyesi olan James
R. Silkenat, Amerikan
Barosu’nun (ABA) başkanıdır. Silkenat; ABA
Uluslararası Hukuk Seksiyonu Başkanı (2007
yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almıştır), ABA Seksiyon Görevlileri Konferansı Başkanı ve ABA Üyelik ve Anayasa ve Tüzükler
Daimi Komiteleri Başkanı olarak görev yapmıştır. Daha önce, Washington D.C.’deki Dünya Bankası Grubu Uluslararası Finans Kurumu’nun hukuk müşavirliğini yapmıştır. Silkenat
Sosyal Bilimler Lisans Derecesi’ni aldığı Drury
College’den 2000 yılında Kariyer Başarısı için
Üstün Mezun Ödülü’nü ve 2012’de Beşeri
Edebiyat Onursal Doktorası derecesine hak
kazanmıştır. Hukuk lisans derecesini, University of Chicago Law Review’ın editörlüğünü
yaptığı Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almıştır.

Şirket
İşleri
Bölümü Başkanı olarak
OECD’nin
kurumsal
yönetim, kamu iktisadi
teşebbüsleri, hisse senedi piyasaları, şirketler
hukuku ve özelleştirme
alanlarındaki çalışmalarından
sorumludur.
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1999 yılında ilk defa geliştirilmesinde önemli rol oynamış, 2004 yılındaki
gözden geçirmenin ise liderliğini üstlenmiştir.
Son dönemdeki çalışmaları ile küresel finansal kriz ve şirketlerin finansmanında sermaye piyasalarının rolüne yoğunlaşmıştır. Mats
Isaksson Columbia Üniversitesi Küresel Piyasalar ve Şirket Sahipliği Merkezi Danışma
Kurulu üyeliği ve Stockholm Şirketler Hukuku
Merkezi’nde kıdemli misafir akademisyenlik
görevlerini yürütmektedir.

Dr. Artunç KOCABALKAN
İstanbul Finans Merkezi
Girişimi Başkanı

Servet YILDIRIM
CNBC-e
Genel Yayın Yönetmeni

Cüneyt Başaran
Bloomberg HT
Genel Yayın Koordinatörü

1992 yılında Yıldız
Üniversitesi
Makine
Mühendisliği bölümünden mezun olan Kocabalkan, Ziraat Bankası
Bankacılık Okulu ile
bankacılık hayatına girmiştir. Çeşitli banka ve
aracı kurumların hazine bölümlerinde çalıştı.
2000 yılında CNBC-e’nin kuruluşuyla birlikte
medya sektörüne adım atan Kocabalkan,
CNBC-e’de Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Anchor olarak 12 yıl çalıştı.
Kocabalkan, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde master, Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Bankacılık doktora programlarını
tamamlamıştır.
TKYD Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr.Artunç
Kocabalkan 2013 yılı başında kurmuş olduğu İstanbul Finans Merkezi Girişimi (IFC-I)
Başkanı’dır.

1964 yılında Ankara’da
doğan Servet Yıldırım
1986 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Türkiye İş Bankası İktisadi
Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman
Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında Banka’nın Fon
Yönetimi bölümünün kuruluşu ile bu bölümde görev yapan Yıldırım, 1989 sonunda Reuters Haber Ajansı’na muhabir olarak geçti.
Servet Yıldırım 1996 yılında ise Reuters’in
Türk Haber Servisinin başına getirildi. Sekiz
yıl bu servisi yöneten Yıldırım, 2004 Nisan
ayında CNBC-e kanalına geçerek Haber
Genel Yönetmeni olarak çalışmaya başladı.
2005 yılında ise kanalın Genel Yayın Yönetmenliği’ne atandı. Halen bu görevi sürdüren
Yıldırım, yöneticiliğin yanı sıra CNBC-e ve
NTV’de çeşitli programlarda yorumcu olarak
da ekrana çıkıyor.

Lisans eğitimini Boğaziçi
Üniversitesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisans
eğitimi aldı. Kariyeri boyunca birçok bankada
önemli görevlerde bulundu. Standard Bank’ın
Türkiye
yöneticiliğini
yürüttü. Bir süre İngiltere’de görev yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü
ve 2010 yılında Bloomberg HT TV Araştırma
Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Daha
sonra kanalın genel yayın koordinatörlüğünü
yürütmeye başladı. Aynı zamanda yine Bloomberg HT’de yayınlanan Akıllı Para programını hazırlayıp sunuyor. Evli ve bir çocuk
sahibi.
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Multiple Family Office*

Korur, yönetir, büyütür
Egeli & Co.’dan yeni bir hizmet:
“Aile Varlk Yönetimi”.
Tek elden, objektif ve
profesyonel bir yaklaşmla
aile varlklarnz
bir bütün olarak korunsun,
yönetilsin ve büyüsün diye...

* Aile Varlk Yönetimi

Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.
Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan yetkilendirilmiştir.
Portföy Yönetimi ve Yatrm Danşmanlğ Yetki Belgeleri:
03.11.2010 PYS./PY. 35/946
03.11.2010 PYS./YD. 15/946

Abdi ‹pekçi Caddesi No: 40/10 Nişantaş› 34367, ‹stanbul
Tel: 0 (212) 343 06 26 Faks: 0 (212) 343 06 27
www.epyas.com

TKYD ◆ ÖDÜL

“KURUMSAL YÖNETİM
DÖRDÜNCÜ KEZ

Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin yıl içe
IV. Kurumsal Yönetim Ödülleri, 15 Oc

I. Kurumsal
Yönetim Ödülleri
Töreni
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Kurumsal Yönetim Ödülleri
Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği tarafından, Borsa İstanbul
(BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin yıl içerisinde aldıkları Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notları temel alınarak verilen Kurumsal Yönetim
Ödülleri 15 Ocak 2014 tarihinde
dördüncü kez sahiplerini bulacak.
Kurumsal Yönetim Ödülleri ile iyi
uygulamaların tanıtılması ve konu
ile ilgili bilinilirlik yaratılması
amaçlanıyor.
Ödüller, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin yıl içerisinde aldıkları Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notları temel alınarak, aşağıda
listelenen kategorilerde veriliyor;
• En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip
İlk 3 Şirket
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu Bir Yıl İçerisinde En Çok Arttıran Şirket
• Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Şirket
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Halka
Açık Olmayan Şirket

Kurumsal Yönetim
Endeksi hakkında
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.
Endeksin amacı, hisse senetleri
BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve kurumsal
yönetim ilkelerine uyum notu 10
üzerinden en az 7 ve her bir ana
başlık için 6.5 olan şirketlerin
fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme
kuruluşları listesinde bulunan
derecelendirme kuruluşlarınca,
şirketin tüm kurumsal yönetim
ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.
Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına, Kurumsal Yönetim Derecelendirme
notu 10 üzerinden en az 6 olan
5 şirketin Borsa’ya bildirilmesini takiben 31.08.2007 tarihinde
başlanmıştır. Endeks başlangıç
değeri, 48.082,17’dir. BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kap-

samındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin
Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında yer alan şirketlere kotta/kayıtta kalma ücreti
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren; ilk 2 yıl %50, sonraki iki
yıl %25 ve izleyen yıllarda %10
indirimli uygulanmaktadır. BİST
Kurumsal Yönetim Endeksi Genelgesi’ne http://www.imkb.gov.
tr/data/Genelge/gn2008292.pdf
adresinden ulaşılabilir.
Kurumsal Yönetim
Derecelendirmesi
Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından
“Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” alarak BİST’e bildirmektedirler.
Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;
1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)
2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
(%25 ağırlık ile)
3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık
ile)
4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)
Ödül metodolojisi
Her yıl Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen ödül sürecinde değerlendirme, 31 Aralık tarihi itibarı ile
Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki
şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarak
yapılmaktadır.

ÖDÜLLERİ”
SAHİPLERİNİ BULUYOR

risinde aldıkları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları temel alınarak verilen
ak 2014 tarihinde sahiplerini bulacak.

KURUMSAL YÖNETİM
ÖDÜLLERİ 2013

En Yüksek Nota Sahip Kuruluş
TAV Havalimanları A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 2.
Kuruluş
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 3
Kuruluş
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
A.Ş. (TSKB)
BİST Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde 2012 Yılında
Notunu En Çok Artıran Kuruluş
Doğuş Otomotiv Servis ve
Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Kategorisinde
En Yüksek Nota Sahip Kuruluş
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip Halka
Açık Olmayan Kuruluş
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (İGDAŞ)

KURUMSAL YÖNETİM
ÖDÜLLERİ 2012

En Yüksek Nota Sahip Kuruluş
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
(TSKB) A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 2.
Kuruluş
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 3
Kuruluş
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Kurumsal Yönetim Endeksi
Kurulduğu Tarihten Bugüne
Derecelendirme Notunu En Çok
Artıran Kuruluş
Turcas Petrol A.Ş.
Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notu En
Yüksek Halka Açık Olmayan
Şirket
Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Kategorisinde
En Yüksek Nota Sahip Şirket
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM
ÖDÜLLERİ 2011

En Yüksek Nota Sahip Kuruluş
TAV Havalimanları Holding A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 2. Kuruluş
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 3 Kuruluş
Doğan Yayın Holding A.Ş.
Kurumsal Yönetim Endeksi
Kurulduğu Tarihten Bugüne
Derecelendirme Notunu En Çok
Artıran Kuruluşlar
1. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi
A.Ş.
2.TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş.
3. Vestel Elektronik A.Ş.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notu En Yüksek Halka Açık Olmayan
Şirket
Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Kategorisinde En
Yüksek Nota Sahip Şirket
TAV Havalimanları A.Ş.

III. Kurumsal
Yönetim
Ödülleri
Töreni

II. Kurumsal
Yönetim
Ödülleri
Töreni
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“KURUMSAL
YÖNETİMİN BURSA’DAKİ
ALGISI” PANELİ

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin StratejiCo. işbirliğinde hazırladığı “Bursa Kurumsal
Yönetim Algı Araştırması” TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Borsa İstanbul
Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan, İş Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı İlhami
Koç katılımlarıyla düzenlenen panelde değerlendirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev
sahipliğinde düzenlenen panel ilgi ile karşılandı.

T

ürkiye Kurumsal Yönetim
Derneği (TKYD), Kurumsal
Yönetim Seminerleri Projesi kapsamında 27 Kasım 2013 tarihinde Bursa’da idi. Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde
düzenlenen panel, medya ve özel
sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantının açılış konuşmalarını Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından
düzenlenen paneli Bursalı işadamları ilgi ile takip etti.
TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen açılış konuşmasında, 2003 yılında kurulan
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TKYD’nin, aile şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışını benimsemesi ve kurumsal yapılarının
güçlendirmesi amacıyla bu buluşmaları düzenlediklerini belirterek, “Projemiz, kurumsal yönetim ilkelerini Türk ekonomisinin
temel taşı olan aile şirketlerine
yakınlaştırma çabasının bir ürünüdür” dedi. Ülke kalkınmasında
büyük önemi olan kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini de belirten
Göçmen, “Uluslararası alanda rekabetçi olmak, aileler tarafından
ortaya konan değeri gelecek kuşaklara aktarmak ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak sorumluluğuna sahip aile şirketlerinin, bir

kurum kültürü oluşturmalarının
yararlarına dikkat çekmek istiyoruz.” diye konuştu.
İş dünyasını yüzde 95’i
oranla aile şirketleri
oluşturuyor
Türkiye’de iş dünyasının yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin temellerini güçlendirmek
ve uluslararası standartlarda bir
yönetim ve kontrol yapısına sahip olmalarını sağlamak zorunda
olduklarını da belirten Göçmen,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile
şirketlerinin sürdürülebilir bir başarı ile ticari ömürlerini uzatmaları ancak kurumsallaşmakla mümkün olabilir. Kurumsal yönetimin
şeffaflık, adillik, sorumluluk ve

hesap verebilirlik ilkeleri ışığında
kendilerini yenileyebilen şirketler, küresel pazarlarda önemli bir
rekabet gücüne sahip olabilirler.”
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ
Onur ise yaptığı konuşmada;
“Böyle nitelikli bir seminere ev
sahipliği yapmaktan ve birbirinden değerli isimleri BTSO çatısı
altında buluşturmaktan mutluluk
duyuyorum. Türkiye olarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi
arasında yer almayı hedefliyoruz.
Bu hedefe ancak, özel sektörümüzü büyüterek ve dünyaya entegre
ederek ulaşabiliriz. Şirketlerimizin rekabet gücünün yükselmesi
ve küresel arenada boy göstermeleri ise, finansal ve operasyonel
açıdan dünya ile aynı yönetim
frekansını yakalamakla mümkün
olacaktır. Kurumsal yönetim anlayışını içselleştiren şirketlerimizin rekabet güçlerini arttırmasıyla
birlikte, sağlıklı bir hukuksal çerçeveyle bağımsız düzenleyicilerin
performansı ülkemiz ekonomisini
geleceğe taşıyabilir” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından bir konuşma yapan Dünya
Bankası Grubu’nun özel sektöre
yönelik kuruluşu IFC’nin Türkiye Direktörü Carsten Mueller,
“uluslararası bir yatırımcı olarak
IFC’nin hem yatırım hem de danışmanlık hizmetleriyle tüm dünyada kurumsal yönetimi ve özel

sektör kuruluşlarının sürdürülebilir büyümelerini desteklediğini” söyledi. Mueller konuşmasına
şöyle devam etti: “Kurumsal yönetim sadece finansman kaynaklarına erişim amacıyla uygulanmadığı
ve içselleştirilerek kurum kültürünün parçası haline getirildiği
zaman şirketlerin daha iyi performans göstermesini sağlıyor. Bir
yatırımcı olarak IFC yatırım yaptığı kuruluşları kurumsal yönetim
açısından değerlendirir ve şirketlerle beraber çalışarak bu alanda
gelişimlerine destek olur.”
Bursalı Aile Şirketlerinin
Beklentisi İtibar ve
Marka Değeri Yaratmaya
Odaklanıyor
Dr. Artunç Kocabalkan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele;
TKYD Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Göçmen, Borsa İstanbul
Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan
ve İş Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç
panelist olarak katıldı. Panelde,
TKYD tarafından Türkiye genelini
kapsayan ve birebir görüşmelerle
yapılan “Kurumsal Yönetim Algı
Araştırması” projesinin Bursa ayağından elde edilen bilgiler ile “Kurumsal Yönetim” konusu Bursa
merkezli olarak tartışmaya açıldı.
Bursalı ana hissedar ve aile şirketleri ile yapılan birebir görüşmeler
ile oluşan rapora göre; profesyonel yöneticiler kurumsal yönetim

ilkelerinin hayata geçirilmesinde
kilit noktadalar, iyi örnekler aileyi
motive ederken bu inançla hareket etmeyen profesyoneller alınan
mesafenin kaybedilmesine neden
olabiliyor. Rapordan elde edilen
diğer bir çarpıcı sonuç ise Bursa’da ana hissedar konumundaki
ailelerin şirkete olan yatırımlara
ağırlık verdiği ve mütevazı bir
çizgide yaşamlarını sürdürmeyi
tercih ettikleri yönünde. Ailelerin
beklentisi itibar ve marka değeri
yaratmaya odaklanıyor ve ekonomik değer genellikle ikinci sırada
kalıyor. Öte yandan ailelerin ilişki
yönetimi konusuna eğilmesi gerektiğine olan inancın yüksekliği,
kurumsal yönetimi içselleştirme
sürecinin hızlanacağının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
TKYD panelleri; İzmir, Kayseri
ve Bursa’nın ardından; 16 Nisan
2014 tarihinde Gaziantep, 4 Haziran Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.
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TKYD YILSONU
ÜYE TOPLANTILARI
TKYD üyeleri bu yıl düzenlenen
2 yılsonu üye toplantısı ile
biraraya geldi.
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Yılsonu Üye Toplantısı, 5
Aralık 2013
TKYD Üyeleri bu yılki ilk yılsonu
toplantısında “Pi’nin Yaşamı”nı yazarı Yann Martel ile buluştu.
“Pi’nin Yaşamı” adlı romanıyla
2002 Man Booker Ödülü’nü kazanan Kanadalı yazar Yann Martel,
TKYD Üyesi ve Management Center Türkiye Yönetici Ortağı Sayın
Tanyer Sönmezer’in nazik daveti ile
düzenlenen üye toplantımızın konuğu oldu. TKYD Üyeleri ve davetlilerin katılımlarına açık olan “Life
of Pi’nin Oscar Yolculuğu” başlıklı
Pazarlama Zirvesi, 5 Aralık 2013 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı’nda düzenlendi.
Yılsonu Üye Toplantısı, 9
Aralık 2013
TKYD 2. Yılsonu Üye Toplantısı
İş Kule’de 9 Aralık 2013 tarihinde
düzenlendi. Toplantıda TKYD, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ile bir işbirliğine imza
attı.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yılsonu Üye Toplantısı’nda
bir açılış konuşması yapan TKYD
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Göçmen, konuşmasında 10 yıllık
süreçte kurumsal yönetimin Türkiye’de gelişimi, TKYD’nin bu gelişimdeki rolüne değinerek, Sabancı
Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu ile gerçekleşecek işbirliği

ile TKYD’nin faaliyetlerine bilimsel
destek sağlanacağını belirtti. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker işbirliği ile ilgili yaptığı
açıklamada: “Sabancı Üniversitesi
olarak kuruluşumuzdan bu yana
iş dünyası - üniversite işbirliğine
büyük önem veriyoruz. İş dünyası
ile kurduğumuz işbirlikleri sayesinde topluma dokunmak, topluma artı değer katmak bizim için en
önemli konulardan biri. Kurumsal
yönetim, günümüz iş dünyasının
ana konularından biri. Üniversitelerdeki entelektüel birikim ve iş
dünyasının pratik bilgilerinin birleşmesiyle başta Türkiye’deki şirketlerin yönetim yapılarının daha
da güçleneceğine, bu gelişmenin
Türkiye ekonomisi için olumlu
sonuçlar getireceğine ve sonunda
üniversitelerimize de önemli bir
deneyim getireceğine inanıyorum”
dedi. Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Göçmen, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker
ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal
Yönetim Forumu Direktörü Prof. Dr.
Melsa Ararat’ın protokolü imzalamasının ardından gecenin konuk
konuşmacısı New South Wales Üniversitesi’nde Finans Profesörü olan
Dr. Renee Adams kürsüye çıkarak
yönetim kurulları ve kurumsal yönetim üzerine sunumunu yaptı.
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TKYD EĞİTİMLERİ
Kurulduğu günden bu yana kurumsal yönetim uygulamalarının tanınması, hayata
geçirilmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak misyonu ile çalışmalarını yürüten
TKYD’nin 2005 yılından bugüne süre gelen eğitim programları, güncel konu ve kurumsal
yönetim alanındaki farklı ihtiyaçlara yönelik içerikleri ile devam ediyor.

“Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında
Genel Kurul Süreçleri” Eğitimi

E

ğitim programı 19 Aralık 2013 tarihinde Avantgarde Hotel’de düzenlendi. Eğitim dahilinde birbirinden değerli
eğitmenler deneyim ve bilgilerini katılımcılar ile paylaştı.
Naipoğlu Hukuk Bürosu Ortağı Av. Sinan Naipoğlu
“TTK Mevzuatı’na göre Genel Kurul Esasları” konusunu,
Yayla ve Güven Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Ümit
Yayla “e-Genel Kurul ve e-Yönet Portalı” ile “Sermaye Pi-
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yasası Mevzuatına göre Genel Kurul Esasları” konularını
katılımcılar ile paylaştı. Coca-Cola İçecek A.Ş. Yatırımcı
İlişkileri Yöneticisi Eser Taşcı Coca-Cola’nın uygulamalarından örnekler ile uygulamaya yönelik deneyimlerini katılımcılara aktardı.
Eğitimin sonunda tüm katılımcılar Katılım Sertifikası
almaya hak kazandı.

Sermaye Piyasası Sertifika Programı

S

PL işbirliğinde SPL Karaköy ofisinde düzenlenen eğitim Kasım ayı boyunca Salı ve Perşembe günleri gerçekleşti. Eğitim, son gün düzenlenen Sertifika Sınavı ile sona erdi. Sermaye
Piyasası Sertifika Programı eğitimi dahilinde birbirinden değerli eğitmenler deneyim ve bilgilerini
katılımcılar ile paylaştı.
Eğitimde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Birim Yöneticisi Ozan Altan, SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkan Yardımcısı Levent
Özkul, SPK İstanbul Temsilcisi Doç. Dr. Celali
Yılmaz, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon, Endeks ve
Veri Grup Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Koç Holding A.Ş Finans Koordinatörü Nevin İmamoğlu
İpek, Yayla, Güven Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı
Av. Ümit Yayla, SPK Başuzmanı Dr. Yusuf Kaya
ve Deloitte Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil
Uzun eğitmen olarak yer aldı.
TKYD - SPL işbirliğinde düzenlenen eğitimde
tüm katılımcılar Katılım Sertifikası alırken eğitim
sonunda gerçekleşen Sertifika Sınavı’nı başarıyla
tamamlayanlar ise Başarı Sertifikası almaya hak
kazandı.

“Kurumsal Yönetim
İlkeleri Işığında
Stratejik Yönetim ve
Planlama” Eğitimi

E

ğitim 15 Kasım 2013 tarihinde TKYD ofisinde gerçekleşti. Eğitimde Mentoro
Ltd. Şti. Kurucu Ortağı ve Stratejik Yönetim Danışmanı Şahin Tulga “Karsızlık
probleminin sebepleri ve çözümü” ve “İş modeli bileşenleri ve iş stratejisi geliştirme süreci” konularını katılımcılar ile paylaştı. Akbank Strateji Yönetimi Başkanlığı,
Proje Planlama ve Uygulama Takip Müdürü Zeynep Orman Özdemirel Akbank örneği üzerinden uygulamaya yönelik bilgileri katılımcılara aktardı.
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“CEO’LAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
KURUMSAL YÖNETİMİ TARTIŞIYOR”
Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kuruculuğunu Prof. Dr. Güler
Aras’ın üstlendiği “Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi (CFGS)” ilk toplantısını TKYD işbirliğinde düzenledi.

T

ürkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yıldız
Teknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğinde düzenlenen
panel 20 Kasım 2013 tarihinde YTÜ Hünkar Salonu’nda
gerçekleşti. “CEO’lar Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Yönetimi Tartışıyor” başlıklı toplantıya; Prof. Dr. Güler Aras
moderatörlüğünde Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı,
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Mondi Tire Kutsan Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, CEO, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tiftikçi ve Bilim İlaç Genel Müdürü, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi Dr. Erhan
Baş panelist olarak katıldı.

TKYD GÜNDEM TOPLANTILARI
TKYD’nin; çalışma gruplarının daveti ile TKYD üyelerinin katılımına açık olarak
düzenlediği gündem toplantıları, güncel konu ve içerikleri ile devam ediyor.
“Rekabet Hukuku’nda Güncel
Gelişmeler ve Kritik Öncelikler”
Sermaye Piyasası Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Gündem Toplantısı 11
Kasım 2013 tarihinde TKYD ofisinde gerçekleşti. Toplantıda; ELIG Ortak Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı Av. Gönenç Gürkaynak
“Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler ve
Kritik Öncelikler” konusunu gündeme taşıdı.
Gündem toplantısında, Rekabet Hukuku’nda
yeni gelişmeler, güncel kararlar, temel yasak
ve ihlallerin yasal sonuçları katılımcılar ile
paylaşıldı.
“TTK Çerçevesinde Birleşme, Bölünme ve Devralmalar”
“TTK Çerçevesinde Birleşme, Bölünme ve
Devralmalar” konulu gündem toplantısı 13
Kasım 2013 tarihinde TKYD ofisinde düzenlendi. TTK Çalışma Grubu tarafından düzenlenen gündem toplantısının konuşmacıları
TKYD Üyesi Av. Fırat Arkun ve TKYD Üyesi
Ali Çiçekli oldu. Av. Fırat Arkun “TTK Çerçevesinde Birleşme ve Devralmalar” konusunda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.
Ali Çiçekli ise “TTK Kapsamında Finansal
Yardım Yasağı, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” ve Yeniden Yapılandırma Örnekleri” konularında TKYD üyelerini bilgilendirdi.
“Faaliyet Raporu Hazırlanması ve
Genel Kurullar”
TKYD üyelerinin katılımına açık gündem
toplantısı 10 Aralık 2013 tarihinde, 13:3017:00 saatlerinde TKYD ofisinde düzenlendi. Toplantıda; Türk Ticaret Kanunu’na Göre
Anonim Şirket Genel Kurulu’nun Gündemi
İle Çalışma Usul ve Esasları, Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Halka Açık Şirketlerin
Genel Kurul Gündemi ile Çalışma Usul ve
Esasları, Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması-Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve
Yönetim Kurulunun Sorumluluğu konuları
tartışmaya açıldı. Toplantının konuşmacıları; TKYD Yönetim Kurulu Üyesi & Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan
Yardımcısı Dr. Murat Doğu, TKYD Üyesi, Deloitte Türkiye Ortak, Baş Denetçi Ali Çiçekli
ve Finar Kurumsal Ajans Başkanı Baki Kara
oldu.
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TAHRAN AİLE ŞİRKETLERİ
EĞİTİMİ PANELİ

T

ahran aile şirketlerine yönelik düzenlenen eğitimin konuşmacıları TKYD Kurucu Başkanı, Family Business Governance, LLP,
Başkanı Dr. Haluk Alacaklıoğlu ve TKYD Koordinatörü Güray Karacar oldu. Üç gün süren eğitim programında aile şirketleri için ku-

rumsal yönetim konusu Tahran’lı aile şirketi temsilcilerine aktarıldı.
Aile şirketlerinde büyüme ve bu süreçte yaşanan sorunlar, iletişim
çatışmaları 21-23 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen eğitimde gündeme gelen konular oldu.

TKYD, GCGF VE ECODA TARAFINDAN
DÜZENLENEN GÖREV GRUBU
TOPLANTISINDA KONUŞMACI OLDU
IFC Küresel Kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) ve Direktör Organizasyonları Avrupa
Konfederasyonu (ecoDa) tarafından Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıya TKYD katıldı.

Y

ürürlükte olan Avrupa Birliği Kurumsal Yönetim uygulamaları
ve politikaları üzerine yoğunlaşan toplantı AB üyesi ve üye adayı ülkelerden 20 uzman ve profesyoneli bir araya getirdi. Toplantıda
gerçekleşen sunum ve tartışmalar, yeni bir AB Kurumsal Yönetim
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Raporu’na temel oluşturacak ve 2008 yılında yayınlanan “EU Approach to Global Governance” el kitabının güncellenerek kamuoyunun yararına sunulmasını sağlayacak.
Mevcut el kitabına http://www.gcgf.org adresinden ulaşabilirsiniz.

İŞ’TE TEKNOLOJİ HAMLESİ’NE KATILIN,
ÇAĞI YAKALAYIN!

Bundan böyle büyük küçük tüm işletmeler
ihtiyaçlarına uygun beş farklı alanda oluşturulan
teknoloji çözümleriyle gelişecek, büyüyecek.

Bilgi için TEKNOLOJI yazın 2222’ye gönderin.

turkcell.com.tr/kurumsal
Sabit telekom ve bulut hizmetleri Turkcell Superonline tarafından verilmektedir.
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BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
İLE ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARI
HESAPLANACAK
Borsa İstanbul,
şirketlerin çevresel,
sosyal ve kurumsal
yönetim konularındaki
performanslarını
baz alan BIST
Sürdürülebilirlik
Endeksi’nin
hesaplanması
amacıyla Ethical
Investment Research
Services Limited
(EIRIS) ile işbirliği
anlaşması imzaladı.

B

orsa İstanbul ile 25 yılı aşkın bir süredir
çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında
uzmanlaşmış, küresel ölçekte 100’den fazla
varlık sahibi, yöneticisi ve endeks hesaplayıcıya hizmet veren Londra merkezli bir bağımsız araştırma şirketi olan Ethical Investment
Research Services Limited (EIRIS) arasında
şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını baz alan
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin hesaplanması amacıyla işbirliği anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya göre; EIRIS, Borsa İstanbul şirketlerini uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlemeye tabi tutacak ve
belirlenen eşiği aşan şirketlerin payları BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilecek.
2014 yılı başından itibaren hesaplanmaya
başlanacak endeksle, ilk aşamada BIST 30

şirketleri değerlemeye tabi tutulurken, Mayıs-Temmuz aylarında yapılacak olan ikinci
değerlemeye BİST 50 endeksi şirketlerinin
dahil edilmesi, sonrasında ise kapsamın daha
da genişletilmesi hedefleniyor.
EIRIS, FTSE ile Johannesburg Borsası ve Meksika Borsası’na sürdürülebilirlik değerlemesi
hizmeti sunuyor.

XVII. İÇ DENETİM KONGRESİ DÜZENLENDİ
17. Türkiye İç Denetim
Kongresi, 11-12 Kasım
2013 tarihleri arasında
İstanbul Swissotel
the Bosphorus’da
düzenlendi.
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I

IA (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü)
eski başkanı Gunther Meggeneder, Risk
Yönetimi Enstitüsü Onur Üyesi Norman D.
Marks ve The Risk Management Association
(Risk Yönetim Derneği) üyesi ve ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Birliği) eski başkanı
Jean-Pierre Garitte’nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik; “İç Denetim ve Risk Yönetiminin Sinerjisi ile Kurumsal Yönetimde Değer

Yaratmak” teması ile yapıldı.
XVII. Türkiye İç Denetim Kongre’sinde; risk
esaslı denetim planlaması ve raporlaması, reel
sektörde alacak riskinin yönetimi, suiistimal
riski ve analitik yaklaşımlar, risk yönetiminin
denetimi, sosyal medya riski ve denetimi, bilgi sistemleri uygulamalarında iç denetim ve
iç denetimin yarattığı katma değerin ölçümü
konularında oturumlar düzenlendi.

NEW YORK MENKUL KIYMETLER
BORSASI TÜRK KATILIMCILARI
AĞIRLADI A

Borsa İstanbul ve
İstanbul Finans
Merkezi Girişimi’nin
sponsorları arasında
olduğu etkinlik
New York Menkul
Kıymetler Borsası’nda
düzenlendi.

merikan Türk Cemiyeti, Türkiye ile
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri New York Menkul
Kıymetler Borsası işlem salonunda düzenlediği görkemli gala gecesiyle kutladı. Borsa
İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi Girişimi’nin sponsorları arasında olduğu etkinliğin
sosya medya devi Twitter’ın borsaya açılışı ile
aynı güne denk gelmesi ise güzel bir tesadüf
olarak nitelendirildi. Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek yaptığı konuşmada, ABD ile ticaret
ve yatırım bağlarını geliştirmenin ve bölgesel
konularda birlikte çalışmaya devam etmenin
önemi üzerinde dururken ABD Ticaret Bakanı
Penny Pritzker yaptığı açıklamada, “Obama
yönetiminin 2009 yılında göreve gelmesinden
bu yana ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde
75 arttırdı” dedi.

İstanbul Finans Merkezi Girişimi Başkanı Artunç Kocabalkan, Twitter’ın halka arz edildiği
gün Borsa İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi Girişimi logolarının Twitter logosuyla yan
yana yer almasının çok güzel bir tesadüf olduğunu söyledi. “İstanbul’un bir finans merkezi olması noktasında çalışmaları hızlandırmamız gerektiğini bir kere daha hatırladık.
Çünkü Türkiye gerçekten İstanbul Borsası ile
birlikte yaptıklarını anlattığında çok ciddi bir
ilgi uyandırıyor. Kendimizi Washington ve
New York’ta yaptığımız gibi daha fazla anlatmalıyız. Çünkü atılan önemli adımlar özellikle yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi
görüyor” dedi. Borsa İstanbul’un Nasdaq ile
bir stratejik ortaklık yapacak olmasının başlı
başına büyük önem taşıdığına dikkat çeken
Kocabalkan, Türkiye ve İstanbul için başlattıkları tanıtım hamlesinin devam etmesinin
çok önemli olduğunu kaydetti.
Gala gecesine ABD Türk ortaklığını teşvik
etmek ve Amerikan Türk Cemiyeti’nin çabalarına destek vermek isteyen kişi ve kurumlar katıldı. Katılan isimler arasında Turkcell
CEO’su Süreyya Ciliv, Amerikan Türk Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Murat Köprülü,
Lawrence M. Kaye, Haluk Dinçer, Laurence
Pettit, Metin Negrin ve Dr. Tamer Seçkin;
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Zafer; Coca-Cola Şirketi, AIG, Sabancı
Holding, İstanbul Finans Merkezi Girişimi
üst düzey yetkilileri bulunuyor. Ayrıca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Halit Çevik ve Başkonsolos Levent
Bilgen de konuklar arasında yer aldı.

TSKB, GRI A+ SEVİYESİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI YAPAN İLK
TÜRK FİNANS KURULUŞU
Sürdürülebilirlik kavramını tüm bankacılık
süreçlerine entegre eden ve bu alanda
çok sayıda örnek uygulamayla sektöründe
öncü rol üstlenen TSKB yayımladığı üçüncü

Sürdürülebilirlik Raporu’nda Küresel
Raporlama Girişimi (GRI) tarafından A+
seviyede onay aldı. http://www.tskb.com.tr
adresinden rapora ulaşabilirsiniz.
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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NDAN
HABERLER
Merkezi Kayıt Kuruluşu
son dönemde
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’ndan aldığı
yetkiler, yeni teşvik ve
ödüller, uluslararası
sertifikalar ile dikkat
çekiyor.

Yetkiler ve Görevler

MKK; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
o Elektronik ürün senetlerinin “Elektronik
Kayıt Kuruluşu” (Aralık.2012)
o
Şirketlerin Bilgi Toplumu Hizmetleri
için “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı” (Ekim.2013) olarak yetkilendirildi.

Teşvikler ve Ödüller
Geliştirdiği teknolojik altyapı ve yazılım
mimarisiyle sermaye piyasalarının ihtiyaç
duyduğu yazılımları kendisi üreten ve dünya çapında ödüller kazanan MKK’ya Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
“Ar-Ge Merkezi” Yetkisi verildi. (8.Kasım.2013)
“e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası”
Projesi, uluslararası bilgi teknolojisi kuruluşu IDC (International Data Corporation)
tarafından düzenlenen “En İyi Büyük Veri
ve İş Analitiği Projesi Ödülleri” kapsamında “Finans Sektörü Kategorisinde En İyi
Büyük Veri Projesi” ödülünü kazandı. (21.
Kasım.2013)
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 49

No’lu Eylemi olan “e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi” Yazılımı Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği Bilişim
2013-30. Ulusal Bilişim Kurultayı “TBD
Bilişim 2013 Hizmet Ödülü”kapsamında, TBD üyelerinin oylamaları sonucunda
“Yenilikçi Uygulama” kategorisinde Birincilik Ödülünü kazandı. (28.Kasım.2013)
Bu ödül, e-GKS’nin FSTech’in (Financial
Sector Technologies) “FSTech Awards” adı
altında Nisan ayında Londra’da düzenlediği yarışmada “Best Use Of Online Services
(Çevrimiçi Hizmetlerin En İyi Kullanımı)”
kategorisinde kazandığı birincilik ödülünden sonraki ikinci önemli ödül oldu.

Uluslararası
Sertifikalar

BSI Assurance UK Limited tarafından
ISO:22301 Business Continuity Management System Certificate verildi(28.Kasım.2013). Bu sertifika, SGS United Kingdom Ltd. tarafından verilen ISO:27001
Information Security Management Certificate’den sonraki ikinci uluslararası sertifika oldu.

Sabancı Üniversitesi Hakan Orbay
Araştırma Ödülü

S

abancı
Üniversitesi
2014 yılından itibaren
her yıl tekrarlanmak üzere
Hakan Orbay adına ödüllü
makale yarışması başlattı.
Her yıl tekrarlanacak bu
yarışmanın amacı, finans
ve mikro iktisat alanındaki genç araştırmacıların
özgün çalışmalar üretmelerini desteklemek. Yarışmaya başvuru için son gün
15 Mayıs 2014. Daha fazla
bilgi için: orbayaward@sabanciuniv.edu
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DÜNYA BORSALARI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA

D

ünya Borsalar Federasyonu’nun
aylık yayını olan FOCUS dergisinde yer alan “Measuring Sustainability Disclosure On The World’s Stock
Exchanges” başlıklı makalede, borsaların sürdürülebilir raporlamanın teşvikinde oynadıkları rol ve Avrupa’nın
liderliğini elinde tuttuğu sürdürülebilir raporlama sisteminde gelişmekte
olan piyasalara sahip borsaların atağa
kalktığı anlatılıyor. Yazının devamında Borsaların sürdürülebilir raporlama politikalarında dikkat etmeleri gereken unsurlar yer alıyor. İlgili
makaleye http://world-exchanges.org/
focus/2013-09/m-2-1.php adresinden
ulaşabilirsiniz.

MENA-OECD AKDENİZ’DE YATIRIM
GÜVENLİĞİ (ISMED) ÇALIŞMA GRUBU
MENA Bölgesinde
Altyapı Yatırımının
Teşvik Edilmesi ve
Belirsizlik Dönemlerinde
Riskin Azaltılması
amacıyla kurulan
çalışma grubunun açılış
konferansı 9 Aralık 2013
tarihinde düzenlendi.

M

ENA-OECD Akdeniz’de Yatırım Güvenliği Çalışma Grubu (MENA-OECD
Çalışma Grubu) Açılış Konferansı 9 Aralık 2013 tarihinde düzenlendi. Toplantıya
Fransa, Irak ve Fas’tan üst düzey yetkililerin
yanı sıra, 10 OECD ve 10 MENA ülkesinden temsilciler ve Avrupa Komisyonu, Çok
Taraflı Yatırım Garanti Kurumu (MIGA),
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret
Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), Avrupa
Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kal-

kınma Bankası (EBRD) Akdeniz Birliği’den
uzmanlar katıldı. Fransa ve Irak Çalışma
Grubunun eş başkanları olarak seçildiler.
Çalışma Grubu; OECD üyelerinin, MENA
hükümetlerinin ve uluslararası finansal kurumların, kalkınma ajanslarının, finansal
hizmet sektörü ve yatırımcılarının deneyimlerini paylaşabileceği, öneriler formüle
edebileceği ve bölgesel ve iç politika önlemleri için destek sunabileceği bir forum
sunuyor.

MENA-OECD İNİSİYATİFİ YÜRÜTME
GRUBU TOPLANTISI

M

ENA-OECD İnisiyatifi Yürütme Grubu toplantısı, Fas Dış İşleri ve İşbirliği Bakanlığı gözetiminde 3 Aralık 2013
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tarihinde Rabat’ta düzenlendi. Toplantı,
Fas, İspanya ve İsveç’ten gelen İnisiyatifin dört eş başkanı tarafından açıldı ve eş

başkanlar, geçiş dönemi süresince bölgeye
verdiği desteği sürdürmesi için MENA-OECD İnisiyatifine çağrıda bulundu.

21 YÜZYILDA
KOBİ’LERİN
BÜYÜMESİNİ
YENİDEN
DÜŞÜNMEK

I

oD (Institute of Directors) girişimciler için yeni
bir kılavuz hazırladı. Kılavuz; iş sahiplerine başarılı ve sürdürülebilir iş kurma konusunda yol
gösteriyor. www.iod.com adresinden “21.Yüzyılda
KOBİ’lerin Büyümesini Yeniden Düşünmek” isimli
yayına ulaşabilirsiniz.

KURUMSAL YATIRIMCI SORUMLULUKLARI

Y

eni revize edilen ICGN kılavuzu yatırımcıların iç
yönetim yükümlülükleri ve dış sorumlulukları hakkında
12 ilke belirliyor. Konuya yeni olan yatırımcılar için iyi bir
başlangıç noktası sunmanın yanı sıra, uygulamalarını

sürekli geliştirmekte kararlı olan yatırımcılar için sağlam bir
iz değerlendirme aracı olarak sunulan kılavuzu edinebilmek
için secretariat@icgn.org adresinden Sekretarya ile irtibata
geçebilirsiniz. ICGN üyeleri kılavuza üye alanından erişebilir.

OECD-MENA KADIN İŞ FORUMU (WBF)

OECD-MENA Kadın
İş Forumu (WBF)
toplantısı 2 Aralık 2013
tarihinde Rabat, Fas’ta
gerçekleştirildi.

T

oplantının hedefleri arasında İş Dünyasında Kadınlar - MENA bölgesinde kadın
girişimciliğinin desteklenmesi için politikalar
başlıklı 2012 WBF yayına dayanan 2013 WBF
çıktılarının ve 2012 Kasım WBF toplantısının
sonuçlarının incelenmesi yer aldı. Bölgedeki
kadın istihdamı ve girişimcilik faaliyetleriyle
ilgili verilerin yanı sıra, kadın girişimciliğinin

finans ve iş geliştirme hizmetlerine erişiminin
güçlendirilmesi çalışmalarının gözden geçirilmesi toplantının diğer gündem konularındandı. Toplantıda aynı zamanda WBF 2014
çalışma programı için kolektif bir şekilde öncelikler geliştirildi ve yeni bir Eş Başkan aday
gösterildi.

KIŞ 2014 TKYD / 29

TKYD ◆ Dünyadan Haberler

ALMANYA’DA YÖNETİM KURULLARINDA
DAHA FAZLA KADIN ÜYE
GÖREVLENDİRECEK YASA TASARISI
Yasa tasarısı
Almanya’daki
tüm borsaya kote
şirketlerdeki Yönetim
Kurullarının %30’unun
kadın üye olmasını şart
koşuyor.

M

uhafazakarlar ve Sosyal Demokratların (SPD) fikir birliği içinde hazırladıkları yasa tasarısı, 2016’dan itibaren tüm
borsaya kote şirketlerin Yönetim Kurullarında icrada görevli olmayan üye sayısının
%30’unun kadın üyelerden oluşmasını şart
koşuyor. Bu kotayı dolduramayan şirketlerden ise Yönetim Kurulundaki bu koltukları
boş bırakmaları istenecek.
Türkiye’de ise, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Ba-

ğımsız Kadın Direktörler Projesi (BKD)
ile kadınların yönetim kurullarındaki konumunun güçlendirilmesini ve bu yolla
yönetim kurullarının daha etkin olmaları
için çalışmalarına devam ediyor. 14 Kasım
2013 tarihinde 1.Türkiye Kadın Direktörler
Konferansı’nı gerçekleştiren CGFT, “Global
Board Ready Women” projesini Türkiye’de
hayata geçirirken 14 Kasım 2013 tarihinde
Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu
Endeksi’ni yayınladı.

GRI G4 TÜRKİYE
LANSMANI
Global Reporting Initiative (GRI) tarafından revize
edilerek kamuoyuna sunulan “G4 Guidelines”
Türkiye lansmanı 22 Ocak tarihinde Sabancı
Center’da gerçekleşecek. Kayıt ve detaylı bilgi
için www.globalreporting.org

ICGN-PRI ÜYELERİ NETWORKING
AKŞAMI - LONDRA

I

CG’nin kurul ve yönetici seçimleriyle ilgili yapacağı
yeni yıl ICGN-PRI ortak ücretsiz üye toplantısı 3 Şubat
2014 tarihinde Londra’da düzenlenecek. https://www.
icgn.org/forum-registration-london adresinden formu doldurarak ilgili toplantıya kaydınızı yaptırabilirsiniz.

HELLENIC CORPORATE GOVERNANCE
COUNCIL YENİ KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ’Nİ YAYINLADI

H

ellenic Corporate Governance Council’in Ekim
2013’te yayınladığı “Hellenic Corporate Governance Code” Mart 2011’de yayınlanan Hellenic Federation of Enterprises (SEV) tarafından hazırlanan
“SEV Corporate Governance Code for Listed Companies” ilkelerinin yerini aldı. TKYD web sitesi www.
tkyd.org adresinden yeni ilkelere ulaşabilirsiniz.
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YÜKSELEN EKONOMİLERDE
GELİŞİMİ VE KURUMSAL
Kurumsal yönetim alanındaki uluslararası
düzenleyici otorite olan Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD) dünya ekonomisindeki
dönüşümü ve küresel krizin etkilerini yansıtmak
için Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni güncelleme
kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
OECD İlkelerinin güncellenmesi sürecinde aktif
olarak yer alıyor ve TKYD’nin ev sahipliğinde
İstanbul’da OECD ile birlikte organize edilen, 16
Ocak 2014 tarihinde düzenlenecek toplantıda
ilkelerin güncellenmesi toplantının ana gündem
konusu olacak. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
Sayın Vahdettin Ertaş’ın yaşanan süreç üzerine
Kurumsal Yönetim Dergisi okuyucuları için
kaleme aldığı yazısını aktarıyoruz.
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SERMAYE PİYASALARININ
YÖNETİM
F

inansal krizin yarattığı sarsıntının da ötesinde, son on
yılda dünya finansal piyasalarında ve şirketler kesiminde
önemli değişimler yaşandı. Bilgisayar teknolojisinde yaşanan ilerlemelerin ve finansal piyasalara

ilişkin hukuki altyapının önemli
oranda değişmesi sonucunda işlem hacimleri artarken işlem maliyetleri azaldı, çok sayıda yeni
finansal araç geliştirildi, finansal
varlıkların toplam büyüklükleri
arttı ve bilgiye ve piyasalara eri-

şim oldukça kolaylaştı. Bu değişimin önemli bir dinamiği ise
finansal piyasa aktivitelerinde
yükselen ekonomilerin artan rolü
oldu. 1990 yılında yükselen ekonomilerin toplam küresel hisse senetleri piyasasındaki payı sadece
% 4 iken bu oran 2012 yılı sonunda % 24’e kadar yükseldi1.
Finansal piyasaların kendilerine has özellikleri gereği, bu
alandaki düzenleyici rol ulaşılmak istenen ideal durumun tarif
edilmesi ile halihazırdaki gerçek
durumun kavranması arasında
hassas dengeyi sağlamayı gerektirir. Bir yandan piyasaların daha
şeffaf, daha adil ve etkin işlemesi
için olması gerekenleri tasarlarken, bir yandan da içinde bulunulan zaman diliminde şirketlerin
yapısının ve finansman ihtiyaçlarının, piyasa pratiklerinin ve yatırımcı davranışlarının iyi anlaşılması oldukça önemlidir.
Türkiye ekonomisinin son on
yılda yaşadığı önemli değişim
ve dönüşüm, şirketler kesimine
ve sermaye piyasalarına ilişkin
hukuki altyapının yeniden tasarlanmasını gerekli kıldı. Bu
kapsamda, Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bireysel Emeklilik
Sistemine ilişkin düzenlemeler ve
son olarak da Sermaye Piyasası
Kanunu yürürlüğe konuldu. Yeni
hukuki altyapıya uygun olarak kurumsal yönetim düzenlemeleri de
yenilendi ve uluslararası uygulamalar ile uyum sağlandı.
1 Dünya Bankası, World Development
Indicators.

Kurumsal
yönetim
alanında Türk
Ticaret Kanunu
ve Sermaye
Piyasası
Kanunu’ndan
doğan
yetkilerimizin
yanı sıra bu
alanda ülkemizi
OECD nezdinde
temsil etme
görevimizin
olması
nedeniyle,
Sermaye
Piyasası
Kurulu (SPK)
olarak OECD
İlkelerinin
güncellenmesi
sürecinde aktif
olarak yer
alıyoruz.
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DR. VAHDETTİN ERTAŞ
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin
ERTAŞ, 2013 yılı Ocak ayında atandığı bu görevinin yanı sıra Yatırımcıları Tazmin Merkezi yönetim kurulu başkanlığı, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu Başkanlığı ve Child and
Youth Finance International (CYFI) Denetleme
Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.
Profesyonel hayatına 1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) uzman yardımcısı olarak
başlayan Dr. ERTAŞ, SPK’da 1997 – 2001 yıllarında Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı,
2002 – 2005 yıllarında da Ortaklıklar Finansmanı
Dairesi (OFD) Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
Dr. ERTAŞ, OFD Başkanlığı sırasında Doğal Afetler Sigortası Kurumu (DASK) yönetim kurulu üyeliği ve Vergi Konseyi Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Bu görevlerini müteakiben Eylül 2005’de
Altın Borsası Başkanlığına atanan Dr. ERTAŞ
2006 yılı Aralık ayına kadar bu görevi sürdürmüş,
Aralık 2006’da ise SPK üyeliğine atanmış, 2012
yılı sonuna kadar 6 yıl süreyle bu görevini sürdürmüştür.
Dr ERTAŞ, yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun
olmuştur. 1991 yılında da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde
Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 1996
yılında İngiltere Lancaster Üniversitesi’nde MBA
derecesi ile yüksek lisans derecesi almıştır. 2012
yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora derecesine hak kazanmıştır.
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Küresel kriz her ne kadar bankacılık kökenli olarak algılansa
da, gerek şirket skandalları gerekse hisse senedi piyasalarına olan
güvenin sarsılması ile kurumsal
yönetim alanındaki sorunlar da
sıkça tartışılan başlıklardan birisi oldu. Bu alandaki uluslararası
düzenleyici otorite olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) da dünya ekonomisindeki
dönüşümü ve küresel krizin etkilerini yansıtmak için Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ni güncelleme kararı aldı. OECD İlkeleri, Finansal
İstikrar Kurulu (FSB) tarafından
sağlıklı finansal sistemler için uygulanması gereken 12 temel standarttan birisi olarak ilan edilmiş
olup, bugün dünyada yüzü aşkı
ülke tarafından kurumsal yönetim
düzenlemeleri için temel referans
kaynağı olarak kabul edilmektedir.
Kurumsal yönetim alanında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu’ndan doğan yetkilerimizin yanı sıra bu alanda
ülkemizi OECD nezdinde temsil
etme görevimizin olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
olarak OECD İlkelerinin güncellenmesi sürecinde aktif olarak yer
alıyoruz. TKYD’nin ev sahipliğinde İstanbul’da OECD ile birlikte
organize ettiğimiz 16 Ocak 2014
toplantısı da güncelleme sürecinin önemli kilometre taşlarından
birisi olacaktır.
SPK-OECD İşbirliği
OECD ile SPK işbirliğinin bir
ayağı OECD’ye üye olmayan ülkeler ile yürütülen bölgesel çalışmalar iken diğeri İlkelerin güncellenmesi sürecinde üstlendiğimiz
roldür. Borsa İstanbul ile birlikte,
sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamaları alanında hem Arap ülkelerinde hem de Orta Asya ve Doğu
Avrupa’da yürütülen çalışmalarda

OECD ile işbirliği yaptık. Bu kapsamda bölge ülkelerinin SPK ve
borsalarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile toplantılar organize edildi ve bu ülkelerde sermaye piyasalarının gelişimi için
somut önerileri de içeren kapsamlı raporlar hazırladı.
OECD Kurumsal Yönetim
Komitesi 2012 yılında İlkelerin
güncellenmesine karar verirken,
sermaye piyasalarında ve şirketlerin finansmanında son yıllarda
yaşanan değişimin nedenlerinin
ve hukuki düzenlemelere olası
etkisinin araştırılması için “Kurumsal Yönetim, Değer Yaratma ve
Büyüme” projesinin de başlatılmasına karar verdi. Kurulumuzca
da desteklenen bu proje kapsamında, SPK liderliğinde yükselen
ekonomilerde sermaye piyasalarının gelişimi ve kurumsal yönetim
konusunda çalışmalar yapmak
üzere bir üst düzey uzmanlar
grubu kuruldu. Uzmanlar Grubu
Türkiye ile birlikte Çin, Brezilya,
ABD, Birleşik Krallık ve İtalya
temsilcilerinden oluşmakta olup,
Mart 2014’de OECD İlkeleri’nin
güncellenmesine ilişkin ilk resmi
toplantıya bir rapor sunacaktır. İstanbul toplantısında ilk taslağını
tartışacağımız bu raporun, güncelleme çalışmasının temel referans
dokümanlarından birisi olması
planlanmaktadır.
Yükselen Ekonomilerde
Yatırımların Finansmanı
Geçtiğimiz on yılda, küresel
ekonominin yaşadığı en önemli
dönüşümlerden birisi sermaye
birikiminin gelişmiş ülkelerden
yükselen ekonomilere kayması
oldu. Bu dönüşümün kökeninde
ise yükselen ekonomilerin dünya
hasılasının büyümesine yaptıkları
katkı yer almaktadır. 2000 yılında yükselen ekonomilerin dünya
hasılasındaki payı % 40 iken bu
oran 2010’da % 49’a yükseldi ve
OECD tarafından 2030 yılında %
57’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir2. Ekonomik büyümeye katkıda

görülen bu artış, toplam yatırımlardaki artış ile birlikte hareket
etti. Son on beş yılda, yatırımların gayri safi milli hasıla içindeki
payı OECD ülkelerinde % 21’den
% 18’e düşerken, aynı oran Çin’de
% 34’ten % 45’e, Hindistan’da %
25’ten % 30’a yükseldi3.
Yükselen ekonomilerde yatırımların nasıl finanse edildiğine
bakıldığında ise, başta Çin olmak
üzere, Güney Doğu Asya ülkelerinde sermaye piyasalarının artan
rolü dikkati çekmektedir. Gelişmekte olan ülke şirketleri 19932003 döneminde toplam küresel
halka arz gelirinin % 20’sinden
daha azını elde etmekte iken, bu
oran son beş yılda % 60 düzeyine
ulaşmıştır4.
Ancak bu hızlı gelişmeye rağmen gelişmekte olan ülkelerde
özel sektör yatırımların halihazırda % 90’ı kısa vadeli (ortalama
vade 2,8 yıl5) banka kredisi ile
finanse edilmektedir. Yapılan tahminlerde, önümüzdeki on yılda
yükselen ekonomilerin şirketlerinin bugünkü New York Borsası’nın büyüklüğü kadar, yaklaşık
on trilyon ABD Doları, bir ek öz
kaynağa ihtiyaçları olacağı ifade
edilmektedir6.
Kurumsal Yönetim
Neden Önemli?
Bugün dünya sermaye piyasalarında işlem gören hisse senetlerinin yaklaşık yarısına kurumsal yatırımcılar tarafından sahip
olunduğu bilinmektedir. Başta
emeklilik fonları ve sigorta şirketleri olmak üzere, ulusal varlık
fonları ve özel yatırım kuruşları
portföylerinin önemli bir kısmını
hisse senetlerinde tutmaktadırlar.
Mevcut düşük faiz ortamı ve risk
2 OECD (2010), Perspectives on Global
Development 2010: Shifting Wealth.
3 Dünya Bankası Ulusal Hesaplar. Yıllar 1995
ve 2011.
4 OECD (2013), Who Cares? Corporate
Governance in Today’s Equity Markets.
5 Group of Thirty (2013), Long-term Finance and
Economic Growth.
6 McKinsey Global Institute (2011), The
Emerging Equity Gap: Growth and Stability in the
New Investor Landscape.

iştahındaki azalma her ne kadar
bu fonların hisse senedi yatırımlarını azaltmalarına yol açsa da kurumsal yatırımcıların ağırlığı yeni
girişlerle beraber artarak devam
edecektir. Diğer taraftan, yüksek
ekonomik büyümeye paralel olarak pek çok ülkede hanehalklarının finansal varlıkları önemli
oranda artmaktadır.
Sermaye piyasalarının temel
rolü kurumsal yatırımcılara ait
fonların ve hanehalklarının tasarruflarının, yatırım ve büyüme
için finansmana ihtiyacı olan
şirketlere aktarılmasına aracılık etmektir. Sağlıklı ve etkin bir
sermaye piyasası için olmazsa
olmazlardan birisi yatırımcıların
piyasanın işleyişine ve adilliğine
güven duymalarıdır. Ancak son
on yılda gelişmiş ülkelerde ortaya
çıkan kurumsal yönetim skandalları ile piyasalardaki fiyat oluşum
süreçlerine ilişkin sorunlar, hisse
senedi piyasalarına güveni önemli
oranda zedelemiştir. ABD’de hisse
senedi piyasalarına güveni ölçen
Chicago Booth/Kellogg Finansal
Güven İndeksi’ne göre hisse senedi piyasaları 2013 yılı Haziran
ayı itibariyle %17 güven düzeyi
ile en az güven duyulan piyasa
bileşeni durumundadır. Bu oran,
2008 finansal krizinin bir bankacılık krizi olarak gelişmesi ve öyle
algılanmasına rağmen bankacılık
kesime duyulan güvenin yarısı
düzeyindedir.
Yükselen ekonomilerde halihazırda yatırımcı haklarının korunması ve piyasa kurallarının
uygulanması anlamında yaşanan
sorunlar uzun vadeli olarak yatırımların finansmanında ihtiyaç
duyulan gelişmiş ülke kurumsal
yatırımcı fonlarının çekilmesinde
ve bireysel yatırımcıların gerek
doğrudan gerekse dolaylı olarak
sermaye piyasalarına yatırım yapmasında önemli bir engel olarak
ortaya çıkmaktadır. İyi işleyen bir
kurumsal yönetim sistemi, şirketlerin daha ucuz maliyetle ve uzun

vadeli finansmana ulaşmalarında
kilit bir rol oynamaktadır.
Sermaye piyasalarının üstlendiği diğer bir önemli rol ise
tasarruf sahiplerinin şirketlere
ortak olmaları nedeniyle toplumsal refahın daha adil dağılmasıdır. Günümüzde küresel düzeyde
emeklilik fonlarının temel yatırım
aracının hisse senedi piyasası
olması nedeniyle de piyasaların
sağlıklı işlemesinin önemi gittikçe
artmaktadır. Artan sayıda ülkede
çalışanlar kendi emeklilik planlarını yapmak ve fonlarını yönetmek imkanına sahip olmakta, bu
nedenle adil bilgiye erişimleri ve
eşit muameleye tabi tutulmaları
daha da önemli olmaktadır.
İstanbul Toplantısı
TKYD ev sahipliğinde yapılacak İstanbul toplantısı ile hem
OECD’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni güncelleme çalışmasına
yükselen ekonomilerin bakış açışını yansıtma hem de bu ekonomilerde şirketlerin sermaye piyasaları kanalıyla ihtiyaç duydukları
fonlara ulaşmasının önündeki engelleri tartışma imkanı olacaktır.
Dünya finansal piyasaların bugünkü entegrasyon düzeyi dikkate
alındığında, sorunlar ve çözüm
önerileri gelişmiş ve yükselen
ekonomiler için ayrı platformlarda değil, birlikte, bütüncül bir
yapı içinde ele alınmalıdır. Bunun
sonucu olarak toplantıya sadece
yükselen ekonomilerin değil gelişmiş ekonomilerin temsilcileri de
davet edilmişlerdir.
Toplantıda özellikle yükselen
ülke ekonomileri şirketlerinin
dünya piyasalarında ağırlıklarının artmasına paralel olarak güçlü
kontrol mekanizmalarının olduğu
aile ve grup şirketlerine ilişkin
kurumsal yönetim düzenlemeleri,
kurumsal yatırımcıların rolü ve
şirket yönetim kurullarının oluşumu ve sorumlulukları tartışılan
başlıklar arasında olacaktır.

TKYD ev
sahipliğinde
yapılacak
İstanbul
toplantısı ile
hem OECD’nin
Kurumsal
Yönetim
İlkeleri’ni
güncelleme
çalışmasına
yükselen
ekonomilerin
bakış açışını
yansıtma
hem de bu
ekonomilerde
şirketlerin
sermaye
piyasaları
kanalıyla
ihtiyaç
duydukları
fonlara
ulaşmasının
önündeki
engelleri
tartışma imkanı
olacaktır.
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Ortadoğu
ve Kuzey
Afrika Bölgesi
Yatırım Fonu Yöneticileri
İstanbul’da Buluştu
Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, Kuveyt, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
İngiltere, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Türkiye’den fon yöneticileri, sektör profesyonelleri
ve finans profesörlerini bir araya getiren OECD toplantısı, 4 Kasım 2013 tarihinde
TSPAKB ve TKYD ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıdan öne çıkan konuları
bu yazımızda sizler için derledik.
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O

ECD, 8 senedir Kuzey Afrika ve Orta Doğu (MENA)
bölgesinde, mali ekonomiden KOBİ’lerin gelişmesine, kadınların ekonomiye katılımından
yönetim uygulamalarına birçok
farklı konu ve sektör tabanlı projeye imza atmaya devam ediyor.
OECD’nin bugüne kadarki deneyimleri gösteriyor ki borsa başkanları, öz sermaye azlığı ve zorlayıcı bir halka arz (IPO) ortamı gibi
bölgeye özgü problemlerin çözümü için sürekli yeni fikirler ve
projeler peşinde koşmakta. OECD
MENA Bölgesi Yöneticisi Alissa
Amico’nun sözleriyle; “Kuveyt,
Dünya’nın en büyük 6. ekonomisi
iken mali krizden sonra New York
Borsası’nda bile yer alamaz bir
duruma geldi. Bölgede kimse bu
örneğini tekrar yaşanmasını istemiyor.”
Bölge ülkelerde yatırımcı ilişkileri konusu yeni yeni gündeme
gelmeye başladı. Bölgedeki yatırımcılar, yönetimin ve Yönetim
Kurulları’nın kararlarına karışmıyor ve hisselerinin olduğu şirket-

ler ile sürekli bir iletişim içinde
olmaktan kaçınıyor. Tüm bu alışkanlıklar bölgeye özgü problemler
ile birleşerek iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarının önüne geçiyor, Kurumsal Yönetim ilkelerinin
benimsenmesine engel oluyor.
Bölgedeki yasa koyucular ve borsalar için büyük zorluk oluşturan
bu durum için OECD, bölgedeki
yatırımcı ilişkilerini geliştirmeyi
amaçlayan “MENA Investor Council” (Kuzey Afrika ve Orta Doğu
Yatırımcı Konseyi) girişimini hayata geçirdi.
4 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen ve Konsey’in
oluşumunu müjdeleyen toplantıda Konsey’in bundan sonra düzenli olarak buluşarak toplantılarda belirlenen hedeflere ulaşma
sürecini gözetmelerine karar verildi. Konsey’in hedefleri ilk etapta
aşağıdaki gibi sıralandı:
• Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim ile ilgili süregelen
yatırımcı müzakereleri ve işbirlikleri için uygun platform oluşturmak

l Yatırımcıların, belirli piyasalar ve şirketler için sermaye
piyasalarının ve yönetim düzenlemelerinin nitelikleri ile ilgili endişelerini dile getirebilecekleri bir
ortam yaratmak
l Kuzey Afrika ve Orta Doğu
piyasalarının etkin işleyişi için
engel oluşturan zorluklar hakkında araştırmalar yapma, raporlar
yayınlamak
l Yerel sermaye piyasalarının
gelişimi için öncelikli alanlarda
borsalar ve yasa yapıcılar ile iletişim ve işbirliği halinde olmak
l Kuzey Afrika ve Orta Doğu
piyasalarını cazibe merkezi haline
getirmek için gerekli olan uygulamalar ile ilgili şirketler ile iletişim
ve işbirliği halinde olmak

Attila Köksal
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Başkanı

Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde daha etkin
ve şeffaf piyasaların oluşumuna destek vermek
amacıyla kurumsal yatırımcıları bir araya getirmek
için çalışan bu önemli girişime önderlik ettiği için
OECD’ye teşekkür ederim. Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ekonomilerin finansal piyasaları
gün geçtikçe birbirine yaklaşıyor ve bütünleşiyor.
Son 30 yıldır, kurumsal yatırımcılar bilinen ülke sınırlarını aşarak uluslar, endüstriler ve kıtalararası
yatırım yapıyorlar. Böyle karmaşık bir ortamda Kurumsal Yönetim uygulamaları, yatırımcı kararlarına yön veren yegâne bileşen olarak dikkat çekiyor.
Bugün, Borsa İstanbul bünyesindeki halka açık
hisselerin %60’ı yabancı kurumsal yatırımcıların
elinde bulunuyor. Bu yatırımların büyük çoğunluğu, büyük bankaların ve holdinglerin parçası olduğu BIST30 şirketlerinde bulunuyor. Daha küçük
şirketler şeffaflık ve likidite problemleri sebebiyle
yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekte zorlanıyor.
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ORTADOĞU’DA VE KUZEY
YATIRIMCININ KATIL

OECD, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği - TSPAKB ve Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği - TKYD işbirliğinde, 4 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da
düzenlenen toplantıya varlık finansmanı ve yatırım fonları tepe yöneticileri bir araya
geldi. OECD’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Bölüm Yöneticisi Alissa
Amico’nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırımcılar üzerine hazırladığı makalesini
bu sayımızda yayınlıyoruz.

*Bu yazı OECD yada üye ülkelerin görüşlerini temsil etmez.

Y

atırımcının katılımı ve aktivizmi, Ortadoğu’da ve
Kuzey Afrika’da yeni yeni
ortaya çıkıyor. Global olarak bireysel yatırımcılar ve yatırımcı birlikleri, beklentilerini ve potansiyel
anlaşmazlıkları firmalara iletmek
için sürekli olarak görüşme halindeyken bu uygulama henüz bölgede kökleşmedi. Yatırımcı birlikleri
bölgede aktif değiller ve bu yüz-
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den daha iyi kurumsal yönetim
faaliyetleri için yeterince lobi yapamamaktalar. Sonuç olarak, kurumlar arasında daha iyi yönetim
uygulamalarının benimsenmesi
sadece mevzuatsal uygunluk meselesi olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer yandan, bölgedeki borsalar ve menkul kıymetler özellikle
de düşük likiditenin ve borsa kaydı seviyelerinin görüldüğü son

yıllarda yerel pazarlarda sağlam
portföylü yatırımları çekmekte
önemli zorluklar yaşamaktalar.
Bölgede 2012’de sadece 12 halka
arz görüldü, bunun ortalama işlem hacmi ise 140 milyon dolardı.
Bu işlemlerin büyük çoğunluğu
Suudi ve Tunus borsalarında gerçekleşti, diğer piyasaların çoğunda ise hiç kotasyon faaliyeti olmadı, bölgedeki büyük firmalar ise

AFRİKA’DA
IMINI DESTEKLEMEK*
yurtdışında, özellikle de Londra
borsasında öz kaynak toplamaya
devam ettiler.
Bölgedeki politik istikrarsızlık, özellikle Mısır borsası başta
olmak üzere, çeşitli piyasaları
etkiledi. Fas borsası gibi bazı piyasalarda borsa MSCI tarafından
sınırdaki pazar kategorisine indirgendi, Katar ve BAE gibi piyasalar ise yükselen piyasa statüsüne
yükseltildi. Bu gelişmelerin bu
piyasalardaki portföy yatırımlarını ne kadar etkileyeceği belirsiz.
Geçmişte, büyük kurumsal yatırımcıları çekmek için endekslere
ve EFT’lerin gelişimine büyük
umutlar bağlanmıştı; ama bu,
tartışmaya açık bir şekilde büyük
oranda gerçekleşmemişti. Bölge-

deki bazı ülkeler yerel piyasalara
dinamizmi getirmek için önemli
adımlar attığında bu gelişmeler
bir bağlam çerçevesinde oluşmakta. Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi
piyasalar listeleme rejimlerini son
dönemde revize ettiler, Katar ve
Dubai gibi diğerleri ise KOBİ’leri
ve aile şirketlerini listeye çekebilmek umuduyla ikincil listeleme
sırası oluşturdular. Ancak tüm bu
pozitif eğilimlere rağmen şu anda
hareketli Ortadoğu Kuzey Afrika
sermaye piyasalarına canlılık getirememiştir.
Yönetim yapıları ve kurumsal
yönetim bunda büyük rol oynar.
Denetlenmiş hisselerin alınmasıyla birlikte, ODKA listesindeki
firmalar serbestçe dalgalanma

eğilimindedir ve perakende yatırımcılar baskındır. En büyük
ODKA piyasası olan Suudi Arabistan’da perakende yatırımcılar
piyasa cirosunun yaklaşık %85’ini
oluştururlar ve yatırım yapılan
firmalarla yakın ilişki kurmayan
büyük, bilgisiz yatırımcılardır. Bu
piyasa yapısı elbette ki firmaların
iyi yönetim uygulamalarını benimsemeleri için gereken teşvik
tedbirlerinin ne olduğu sorusunu
getirir. Diğer bir deyişle, ne tür bir
kurumsal yönetim ve kimin çıkarına?
Kurumların daha iyi yönetim
uygulamalarını benimseme konusundaki teşvik tedbirleri konusu, eski ve bilindik bir ekonomik
kavrama yeniden değinmemizi

Tüm
umutları
kurumsal veya
perakende
yatırımcılara
bağlamak
çok gerçekçi
görünmese
de firmaların
ilgisini mevzuat
baskısıyla daha
iyi kurumsal
yönetime
çekmek de
ilerlemek için
uygun bir yol
gibi görünmüyor.
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ALISSA AMICO

Alissa Amico OECD’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Kurumsal İlişkiler Bölüm Yöneticisi olarak görev
almaktadır. 2005 yılında OECD ekibine katılmasından bu yana; ulusal ve bölgesel kurumsal yönetim öncelikleri ilerleyen bölgedeki devlet ve özel
sektör temsilcileri ile kapasite geliştirme faaliyetleri, araştırma ve politika yuvarlak masa toplantıları
üzerine çalışmaktadır. Son yıllarda, bankalar ve
MENA bölgesinde devlete ait işletmelerin kurumsal yönetimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalara
odaklanan Amico’nun yerel ve ulusal basında yer
alan makaleleri bulunmaktadır.
gerektiriyor: denge. Piyasanın
ekonomik teorisinin bize söylediği gibi denge, sadece arz ve talep
örtüşürse sağlanabilir. Kurumsal
yönetim denkleminin talep kısmına baktığımızda, düzenleyicilerin
tek başına kaldıklarını görüyoruz. Kamu çıkarı ve hissedarların
korunması adına düzenlemeciler
daha sert mevzuatsal tutumlar uyguladılar, özellikle de daha büyük
kötüye kullanım riskiyle yüz yüze
olan küçük hissedarlar için. Ama
menfaat sahipleri tam olarak neredeler ve ne istiyorlar?
Tüm dünyada bu soru hakkında çok fazla tartışma yaşanmaktadır ve global mali kriz yüzünden
ön plana çıkarılan ciddi yönetim
başarısızlıkları ortaya çıktıkça ve
analiz edildikçe şaşkınlık içinde
tekrarlanmaktadır. Sonuç olarak,
bireysel firmalarla yakın ilişki
kurmak için gereken kaynakları
bulundurması beklenen kurumsal
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hissedarların varsayılan rolü ciddi
oranda dikkate alınmaktadır. Kurumsal yatırımcıların “kapıdaki
bekçi” görevini görmek için doğru teşvik tedbirleriyle karşılaşıp
karşılaşmadıkları, masada duran
ve daha fazla çekişmeye yol açan
kilit bir sorudur ve OECD’nin
mevcut çalışmasında ele almayı
istediği bir konudur.
Tüm umutları kurumsal veya
perakende yatırımcılara bağlamak çok gerçekçi görünmese de
firmaların ilgisini mevzuat baskısıyla daha iyi kurumsal yönetime
çekmek de ilerlemek için uygun
bir yol gibi görünmüyor. Bölgedeki hemen hemen tüm ülkelerde,
son on yıl içinde büyük oranda
sıkışmış durumdaki listelenmiş
firmalar için “uy”veya “açıkla”
tarzı kanunların ve mevzuatsal
gerekliliklerin devreye girdiğini
gördük. Aslında, bölgedeki düzenlemeciler firmaların sermaye
piyasalarını kullanma konusunda
cesaretini kırma korkusuyla çıtayı
daha çok yükseltme konusunda
çekimserler.
Pazar beklentileri de gelişmekte olan yerel piyasalarda rol oynamalıdır ve yönetim standartlarını
yükseltmektedir. Eğer standartların altında yönetime sahip firmalar indirimle ticaret yapıyorlarsa
ve büyük yatırımcılar yönetim

suiistimallerinin yapıldığını gördüklerinde çekip gidiyorlarsa,
düzenlemecilerin firmaları uyumlu hale getirmek için onların peşinden koşma derdi azalır. Aile
firmaları gibi büyük yatırımcılar
büyük hisselerinin olduğu firmalarla yakınlaşırlarsa, bu kapalı kapılar ardında gerçekleşir ve diğer
yatırımcıların buna karışmasına
izin verilmez. Bu yüzden, firmalar yönetim konusunu bir kültür
meselesi olarak değil de bir kontrol listesi olarak görmeye devam
ederler, sıklıkla düzenlemeciden
belli kurallar konusunda istisna
yapmasını isterler.
“Kurumsal yönetim uygunluğu” ifadesi tesadüfi değildir.
Belli bir bağlamda, bölgedeki düzenlemecilerin “yeni yetiştiği”
gerçeğini yansıtırlar. Bölge çok
az yaptırıma şahit olmuştur, geç
veya yetersiz açıklamalardan dolayı verilen cezaların ötesinde. Bu
kuralın istisnası Mısır’dır ve belli
bir açıdan Kuveyt’tir, burada çok
sayıda firma son yıllarda listeden
çıkarılmıştır. Suudi Sermaye Piyasası Otoritesi ayrıca firmaların
aleyhinde davalar açma konusunda oldukça aktiftir, her ne kadar
piyasa aracılarına karşı tartışılır
şekilde daha az aktif olsa da.
Ödül ve ceza yaklaşımı ancak
buraya kadar gidebilir – firmala-

rın yönetim kavramına uyumluluğun ötesinde bakabilmesi için
teşvik tedbirleri gereklidir. Yine
de ODKA yatırımcıları jeopolitik gelişmelere karşılık olarak
sermaye piyasalarına fon verip
onlardan fon almanın ötesinde
büyük oranda pasif kalmıştır. Bireysel yatırımcılar teknik olarak
düzenlemecilerle ilgili şikayette
bulunabilirler; ancak denetlenen
firmalarda yönetimi etkileme güçleri genellikle yetersizdir. Çoğu
durumda, sadece ailenin saygınlığına veya elitlere olan yakınlığa
dayanarak denetleyici bir menfaat
sahibinin başarısı üzerine “iddiaya girmeye” niyetlenirler.
ODKA’da listelenen firmaların,
onların yöneticilerinin ve kurullarının iyi kurumsal yönetimi mevzuatsal bir kontrolün ötesinde bir
unsur olarak görmelerini, hatta
yönetimin onların ilgili organizasyonları boyunca süzülmesini sağlamak için temel bir değişimin olmasını sağlamak için yatırımcının
daha çok dahil olması gereklidir.
Firmalar bilmelidir ki yatırımcılar
değerlemeleri için bir yönetim primi ödeyeceklerdir veya yatırımcılar yatırımcı ilişkilerinin faydasız
olduğunu gördükleri firmalardan
geri çekileceklerdir.
Bölgede yatırımcı ilişkilerinin
işlevinde bu yıllarda önemli ge-

lişmeler olsa da yatırımcı endişelerini idari ekibe ve yönetim kurullarına iletme amacına hizmet
ettiği kesin değildir. Hatta yatırımcı ilişkileri genellikle nadiren hissedarların mali bilgiyi alacağı bir
iletişim aracı olarak görülür. Bu
yüzden, hissedarlar, kurullar ve
yönetim arasındaki diyalogu sağlama görevinin gerçek işlevinin
ancak küçük bir parçasını yerine
getirir.
OECD ODKA Yatırımcı
Konseyini kurdu
Bölgede yatırımcıların dahil
olmasını desteklemek için, OECD
ODKA Yatırımcı Konseyini kurdu, bu konsey tüm bölgedeki, ortak amacı sermaye piyasalarının
büyümesini desteklemek olan,
büyük ve güçlü kurumsal ve özel
yatırımcılardan oluşuyor. Konsey
ODKA bölgesinde etkili ve şeffaf piyasaların teşvik edilmesiyle
ilgilenen büyük bir yatırımcılar
grubu için taahhüt uygulamalarının ve deneyimlerinin paylaşımı,
menkul kıymetler düzenlemecileri ve borsalar için kavramlar ve
tavsiyeler geliştirilmesi amacıyla
bir tartışma çerçevesi sunuyor.
Konseyin ilk toplantısı 4 Kasım
2013’te İstanbul’da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Aracı Kuruluşlar Birliği ev sahipliğinde yapıldı. Bu ilk toplantı

büyük yatırım fonları ve varlık
yöneticilerinin mevzuat standartları açısından ortak endişeleri ve
genel olarak yatırım sürecini tartışma fırsatı yarattı. Toplantı bölgedeki yatırımcıların, bir yatırımcı birliği oluşturma ve bölgedeki
yatırımların sabitliğini ve kalitesini geliştirmekle ilgili zorluklarla
mücadele etme konularına olan
ilgisini onaylamış oldu. Türkiye’deki büyük yatırımcıların taahhüt uygulamaları model olarak
oldukça ilgi çekti ve çeşitli Türk
yatırımcılar bu girişime katılmaya
davet edildi.
Bu girişim şimdiden meyvelerini vermeye başladı. ODKA
Yatırımcı Konseyinin çeşitli temsilcileri, İstanbul Borsası dahil
bölgedeki tüm borsa başkanlarının 4 Aralık’taki Muskat, Umman’daki yıllık OECD Kurumsal
Yönetim için ODKA Borsası Görev
Gücü toplantısına katıldı. Bölgedeki borsalarla ve düzenlemecilerle bir araya geldiler ve ODKA
borsalarının dinamizmini arttırmak için önlemler önerdiler. Aynı
zamanda, OECD ülkelere özel yuvarlak masa toplantıları organize
ederek Birleşik Arap Emirlikleri
ve Suudi Arabistan gibi belli ülkelerde benzer türde bir diyalogu
sağlamaya yardımcı oldu.
Bölgede önemli bir hissedar
aktivizminin ortaya çıkışı, ODKA
sermaye piyasalarının gelişiminde
yeni bir çağ açacaktır ve yabancı yatırımcıların gelişmekte olan
diğer bölgelere kıyasla bugüne
kadar daha az ilgi gösterdiği bu
bölge, daha fazla yatırımcı ilgisini
çekebilir. Hissedarlar Arap dünyasındaki sermaye piyasalarının
gelecekteki gelişimi için belki
de düzenlemecilerden daha kilit
bir noktadadır ve hissedar ağları,
ODKA firmalarının yönetim ekiplerine doğru soruları sormalarını
sağlamak ve borsalar ile menkul
kıymetler düzenlemecilerine mevzuatsal tedbirlerin teklif edilmesi
için kilit bir unsurdur.
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TSPAKB Başkanı Attİla
Köksal Bu Kİtabında
“Geleceğe Yatırım”ı
Anlatıyor
ATTİ LA KÖKS AL, CFA
HAK AN OSM ANOĞ LU

GE LE CE ĞE
YATI RI M
YARININ
BÜYÜKLERİ İÇİN
TASARRUF ve
YATIRIM
TAVSİYELERİ
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TSPAKB Başkanı Attila Köksal “Geleceğe Yatırım” adını verdiği
kitabında, geleceğin yatırımcıları olan çocuklara ve gençlere
tasarruf ve yatırım tavsiyelerinde bulunuyor. Attila Köksal ile kitabı
üzerine yaptığımız söyleşiyi bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Sayın Köksal, tasarrufların artırılmasına ilişkin ekonomi yönetimi, yapılan bilinçlendirme çalışmaları bir süredir Türkiye’nin
gündeminde olan konular. Siz
“Geleceğe Yatırım” adını verdiğiniz kitabınızla çocuklara ve
gençlere tasarruf ve yatırım tavsiyeleri veriyorsunuz. Bu kitabı
yazma fikri nasıl oluştu?
Attila Köksal: Uzun yıllar
boyunca Türkiye’de hem yatırım hem de tasarruf konusunda
çok ciddi yanlışlar yapıldığını
gözlemledik. Bugün 35-75 yaş
arasında ve tasarruf sahibi olan
bireyler çalışma hayatlarına dünyada eşi benzeri görülmemiş bir
enflasyon ortamında başladılar.
Yaklaşık yirmi yıl süren ve yıllık
enflasyon oranlarının yüksek çift
haneli düzeylerde gezindiği böyle bir dönem başka hiçbir ülkede
yaşanmadı. Bu enflasyon dönemi
halkımızın yatırım alışkanlıklarını da yanlış şekillendirdi. “Enflasyon kuşağı” olarak adlandırdığım
bu dönemdeki kuşak doğal olarak
yatırımlarını kısa vadeye odakladılar, kendilerince riskli gördükleri yatırım araçlarından kaçındılar.
2001 krizinden sonra ise Türkiye

yeni bir büyüme dönemine girdi.
Bu noktada yeni jenerasyonun
doğru yatırım alışkanlığı edinmesini sağlamak hepimiz için önemli
bir sorumluluk. Bu düşünceleri
paylaştığımız değerli meslektaşım
Hakan Osmanoğlu ile bir araya
gelerek bu kitabı yazmaya karar
verdik.
“Geleceğe Yatırım” adlı kitabınızda hangi hedef kitleye ne tür
mesajlar veriyorsunuz?
Köksal: Kitabımızın başlıca
amaçları yeni jenerasyona paranın
önemini anlatmak, onlara bütçe
ve tasarruf kavramlarını öğretmek
ve ileride yatırım yapacakları para
ve sermaye piyasası araçlarını
tanıtmaktır. Özellikle 14-18 yaş
arasındaki gençleri paranın değeri
ve önemi konusunda bilinçlendirmeyi, onlara tasarruf kavramını
öğretmeyi ve ileride tasarruflarını
nasıl değerlendirecekleri konusunda bir altyapı oluşturmayı hedefledik.
Yeni kitap projeleriniz var mı?
Köksal: Şu an yeni bir kitap projesi üzerinde çalışıyorum. Bu defa
yaş gurubunu biraz daha yukarıda

tutan bir çalışma olacak. Umuyorum ki önümüzdeki sene bu yeni
kitabı raflarda görmek mümkün
olacak.
Türkiye’de yatırımcıların tasarruf tercihlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Köksal: Türkiye’de yatırımcılar
tasarruflarını
değerlendirirken
kısa vadeli mevduat, altın ve dövizi tercih ediyorlar. Bu da gelişen
Türkiye ekonomisinin büyümesinden yararlanmamalarına neden oluyor. Oysa ki ülke ekonomimiz geliştikçe nominal ve reel
faiz oranları düşüyor, hisse senetleri değer kazanıyor, yabancı para
birimleri ve altın göreceli olarak
değer kaybediyor. Bu durum karşısında yatırımcılar, uzun yıllardır
sahip oldukları alışkanlıkları bir
kenara bırakmalı ve uzun vadeli
yatırım araçlarına yönelmeliler.
İdeal bir portföy dağılımı nasıl
olmalı? Bu konudaki düşüncelerinizi aktarabilir misiniz?
Köksal: İdeal portföy dağılımı
kişiden kişiye değişir. Herkesin
yatırım portföyü kendi kişisel ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda

TSPAKB Başkanı Attila Köksal

belirlenir. Bu nedenle kesinlikle
doğru denebilecek herhangi bir
şablon bulunmuyor. Fakat yatırımcıların al-sat yaparak kazanç sağlama girişimlerini bir hata olarak
görüyorum.
Profesyonel destek almadıkları
sürece tasarruf sahipleri hisse senedine ayırdıkları birikimlerini
uzun vadeli yatırım fonlarında
veya düşük maliyetli borsa yatırım fonlarında değerlendirmelidirler. Borsa yatırım fonları doğrudan bağlı bulundukları endeksin
getirisini yansıtır. Yatırımcılar
hisse senetlerinde al-sat yapmak
yerine bilinçli ve düzenli yatırım
yaparlarsa daha iyi kazançlar sağlayacaklarını zaman içinde göreceklerdir.
Yatırımcılar açısından “Kurumsal Yönetim” önemli bir kavram. Günümüzde yatırımcılar
tasarruflarını yönlendirecekleri
şirketlerin mali raporları kadar,
iyi yönetilip yönetilmediğini de
göz önünde bulunduruyorlar.
Kurumsal Yönetim Endeksi ile
yatırımlarını yaparken daha iyi
kurumsal yönetim uygulamalarına sahip şirketleri seçme şansına
sahipler. Kurumsal yönetimin yatırımcı tasarrufu açısından önemini nasıl değerlendirirsiniz?
Köksal: 2000’li yıllarda neredeyse bütün dünyada meydana
gelen şirket skandallarından sonra, bu gelişmelerin, özel sektörün
tamamını ilgilendiren yapısal bir
bozukluk mu, yoksa sadece bir
kaç şirketin kötü yönetilmesinden
kaynaklanan olaylar mı olduğu konusunda ciddi endişeler oluştu.
Skandallar dünyada
şirketlere olan güveni
sarstı. Yıllar boyunca
oluşturulan şirket değerlerinin, etik olmayan
kötü yönetim nedeniyle
birkaç saat içinde yok olabildiği görüldü.
Dünyada, etkin ve sorumlu
yönetim anlayışına sahip

yönetim kurulları, iyi işleyen iç
ve dış denetim sistemleri, şeffaf
finansal raporlaması olan ve iyi
yönetilen şirketler olduğu gibi, bu
şekilde yönetilmeyen çok sayıda
şirket de var. Şirketlerin faaliyetleri ve nasıl yönetildikleri ilişkide
bulundukları bütün menfaat sahiplerini olduğu gibi toplumu da
etkiliyor.
Bugün Borsa İstanbul bünyesindeki halka açık hisselerin yüzde
60’ı yabancı kurumsal yatırımcıların elindedir. Bu yatırımcılar
çoğunlukla borsamızda işlem gören büyük şirketlere, bankalara
ve holdinglere yatırım yaparlar.
Daha küçük şirketler ise şeffaflık

ve likidite problemleri nedeniyle yabancı yatırımcıların ilgisini
çekemiyor. Kurumsal yatırımcılar
bir şirkete yatırım yaparken şirketin temel yönetim ilkelerini de
dikkate alırlar. Özellikle bireysel
emeklilik sektöründeki büyümeyle beraber ülkemizde de kurumsal
yatırımcıların çok daha önemli
büyüklüklere ulaşacaklarını düşünüyorum. Bu yatırımcılar da
doğal olarak kurumsal yönetim
ilkelerini dikkate alacaklardır. Bu
sebeple, TSPAKB olarak kurumsal
yönetim ilkelerinin geliştirilmesinin sermaye piyasamız ve ekonomimiz için çok önemli olduğunu
düşünüyoruz.
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KURUMSAL
YÖNETİMİ ÖLÇMEK
TKYD ülkemizdeki kurumsal yönetim
uygulamaları üzerine bir durum tespiti
yapmak üzere “Kurumsal Yönetim
Algı Araştırması” projesine başladı.
StratejiCo. işbirliği ile devam eden
araştırma üzerine StratejiCo. kurucusu
ve Başkanı Selim Oktar ve StratejiCo.
danışman ve proje yöneticisi
Emre Doğru sizlerle bu sayımızda
paylaştığımız yazılarını kalem aldılar.
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Emeklemeden
Ölçümlemeye
Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği (TKYD) 2013 yılında 10.
yılını kutlarken, Türkiye’de gelişmesi için öncülüğünü üstlendiği
kurumsal yönetim ilkeleri “emekleme” dönemini artık geride bırakıyor. Bugün iş dünyasında kurumsal yönetimden haberdar olan
ve önemini bilen insanların sayısı
gittikçe artıyor. Şirketler kurumsal
yönetimin faydasına ilgi duymaya
başlıyorlar. Yöneticiler kurumsal
yönetimden nasıl yararlanılabileceği üzerine kafa yoruyorlar.
TKYD’nin üye sayısının artması
bunun sadece bir göstergesi. Bu-

nun ötesinde Türkiye ekonomisine etkisi olacak köklü dönüşümler kurumsal yönetim alanında
kendini iyiden iyiye hissettiriyor.
Peki kurumsal yönetimin değeri
gerçekten anlaşılabiliyor mu?
TKYD, 10 yıldır başarıyla
sürdürdüğü kurumsal yönetim
bayraktarlığını bir adım öteye
taşımayı hedefliyor. Bu amaçla
StratejiCo. olarak TKYD ile ortaklaşa üstlendiğimiz çalışma ile
kurumsal yönetimi ölçebilmek ve
ona göre bir eylem planı hazırlamak istiyoruz. Bu sayede birkaç
senede bir tekrarlanabilecek bir
çalışmayla, kurumsal yönetim
alanında yıllar içerisinde ne kadar

yol aldığımızı ve daha gidecek ne
kadar yolumuzun olduğunu görmemiz mümkün olacak. Çünkü
bizce değeri olan her şey ölçülebilir. Ölçebilmek hayati önemdedir. İskoçyalı ünlü fizikçi Lord
Kelvin’in ifadesiyle “ölçemediğin
şeyi yönetemezsin.”
İşte bu amaçla “kurumsal yönetim araştırması” projesini başlattık. Aslında öğrenmeye çalıştığımız şey çok basit: Türkiye’de
kurumsal yönetimin gelişmesini
sağlayan ve engelleyen faktörler
nelerdir? Bu sorunun cevabını öğrenmenin kurumsal yönetimi yeni
bir döneme taşıyacak ilk adım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ancak söz konusu faktörlerin gerçekten neler olduğunu anlayabilirsek,
kurumsal yönetimin gelişmesini
sağlayabilir ve engellemeleri ortadan kaldırabilecek bir strateji
oluşturabiliriz.
Varsayımlarımızı
Test Edelim
Araştırmamızı kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki aşamaya
böldük. İlk aşamada Türkiye’de
kurumsal yönetimle ilgilenmiş,
uygulamayı denemiş, başarılı ya
da başarısız olmuş kişilerin deneyimlerini öğreniyoruz. Yaptığımız
derinlemesine görüşmelerde hem
hissedarlar hem de profesyonellerin ağzından hikayenin nasıl
başladığını ve devam ettiğini dinliyoruz. Görüştüğümüz kişiler büyük bir samimiyetle tecrübelerini
ve gözlemlerini bizimle paylaşıyorlar. Eğer araştırmamıza böyle
bir kalitatif aşama eklemeseydik
zaten kurumsal yönetim çalışmalarının içerisinde olan bizlerin
mevcut varsayımlarıyla hareket
edecektik. Oysa doğru araştırmanın ilk koşulu en çok güvendiğiniz varsayımları test etmektir.
Ocak ayında bitirmeyi planladığımız derinlemesine görüşme
aşamasından sonra içerik analizi yöntemiyle kalitatif aşamanın
genel bir değerlendirmesini yapacağız. Bu noktadan sonra ise

genel anket çalışması için ölçümlenebilir metrikler oluşturacağız.
Böylece bütün TKYD üyelerine
gönderilecek soru setine ulaşacağız. Üyelerin cevaplarından elde
edilecek sonuçların değerlendirmesini yapıp TKYD tarafından 27
Mart 2014’te yayınlanacak rapora
son halini vereceğiz.
İşte bu rapora temel teşkil
edecek sistemin belli aralıklarla
tekrarlanabilmesi bize yıllar içerisinde kurumsal yönetimde kat
ettiğimiz mesafeyi ölçme imkanı
verecek. Böylece geleceği daha rahat görebileceğiz.
Nasıl Yapıyoruz?
Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerden elde ettiğimiz fikirler
gerçekten altın değerinde. Hiç ummadığımız yöntemler ve tahmin
etmediğimiz sorunlar ile karşılaştık. Çalışmanın belki de en heyecanlı kısmı olan derinlemesine görüşme aşamasında temelde şu beş
konuyu öğrenmeye çalışıyoruz:

Eylem
(Action)
Güven
(Trust)
İkna
(Persuasion)
Fayda
(Involvement - Value)
Farkındalık
(Awareness)
1. Farkındalık: Görüştüğümüz
kişi ve onun çevresinde gözlemlediği çalışanlar kurumsal yönetimin ne olduğunun farkında mı?
Eğer öyleyse bu farkındalık nasıl
başlamış ve nasıl evrilmiş?
2. Fayda: Hissedarlar ve çalışanlar kurumsal yönetimin kendilerine ne fayda sağladığını biliyorlar
mı? Diğer bir ifadeyle, “neden kurumsal yönetim” sorusuna cevap
verebiliyorlar mı? Yoksa sadece

SELİM OKTAR

S t r a t e j i C o. ’ nu n
kurucusu ve Başkanı Selim Oktar
kamuoyu ve pazar araştırması,
stratejik iletişim,
iş uyuşmazlığı çözümü, kentsel dönüşüm projeleri,
yerel yönetimler
ve siyasi kampanya konularında 30
yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Oktar, Türkiye’de ve
bölge ülkelerinde bir çok danışmanlık ve iletişim
projesi yönetmiştir. ManAjans/JWT firmasında
CEO’luk, Shift International ve Strateji/MORI’de
kurucu olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra,
çok sayıda Türk ve uluslararası firmaya iletişim
danışmanlığı vermiştir. Selim Oktar, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Araştırma
ve iletişim alanlarında yayınlanan çok sayıda makalesi mevcuttur.

yapılması gerektiği için mi yapıyorlar?
3. İkna: Peki kurumsal yönetimin faydaları konusunda hem
hissedarlar hem de çalışanlar ikna
olmuşlar mı? Yoksa hala tereddütle yaklaşıp mümkün olduğunca
bu işe dahil olmamaya mı çalışıyorlar?
4. Güven: Kurumsal yönetimin faydasına ikna olmuş kişiler,
Türkiye’deki kurumlar ve düzenlemelerle ikna oldukları faydaya
ulaşabileceklerine inanıyorlar mı?
Kişilere değil kurumlara güven
hakim mi?
5. Eylem: Güven aşamasına da
gelmiş olan kişilerin eyleme geçmelerini engelleyen başka bir faktör var mı? Ya da eyleme geçen kişilerin bir sonraki adımları neler?
İşte yukarıdaki düzene göre
“yarı-sistematik” bir yöntemle
yürüttüğümüz görüşmelerde, muhataplarımızın yaklaşımını öğrenmenin bizim gibi Türkiye’de ku-

Araştırmamızı kalitatif
ve kantitatif
olmak üzere
iki aşamaya
böldük. İlk
aşamada
Türkiye’de
kurumsal
yönetimle
ilgilenmiş,
uygulamayı
denemiş,
başarılı ya
da başarısız
olmuş kişilerin
deneyimlerini
öğreniyoruz.
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rumsal yönetimi anlamak isteyen
herkes için aydınlatıcı olacağını
düşünüyoruz.
Neler Öğrendik?
27 Mart’ta yayımlanacak rapor
için sabırsızlanan üyelerimiz ve
okurlarımız için çalışmanın başında olmamıza rağmen bizi şimdiden heyecanlandıran bazı noktaları sizlerle paylaşalım.
Öncelikle farkındalık aşamasında birçok firma belirli bir seviyeye ulaşmış durumda. Başlangıçta “PR aracı olarak uygulanıyor”
diyen de “çok maliyetli değilse biz
de yapalım, başımıza bir iş gelmesin” diyen de artık kurumsal yönetimin bilindiği üzerinde hemfikirler. Tabii özellikle kurumsal
yönetimde öncülük etmiş firmaların “finans müdürlerinin yoğun
direncini” aşmaları kolay olmamış. Ama onlar da zamanla ikna
olmuşlar. Her şirkette “kurumsal
yönetime gönül vermiş, bayraktarlığını üstlenmiş birisinin olması” ve “üst yönetimin desteğinin
sağlanması” kritik eşikler olmuş.
Kurumsallaşma ile kurumsal yönetim arasındaki ayrım da süreç

EMRE DOĞRU

Emre Doğru StratejiCo.’da danışmanlık
ve proje yöneticiliği
yapmaktadır. Daha
önce aralarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve
NATO’nun da bulunduğu uluslararası kurumlarda çalışmıştır.
Ekonomik ve politik araştırma ile risk analizi konularında uzman olan Doğru, bu alanda faaliyet gösteren uluslararası firmalarda araştırmacı ve analist olarak görev almıştır. Lisans eğitimini Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek
lisans eğitimini Fransa’da European Institute’ta
tamamlayan Emre Doğru halen Koç Üniversitesi
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde
doktora adayıdır.
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TKYD, 10 yıldır
başarıyla sürdürdüğü
kurumsal yönetim
bayraktarlığını bir
adım öteye taşımayı
hedefliyor. Bu amaçla
StratejiCo. olarak
TKYD ile ortaklaşa
üstlendiğimiz çalışma
ile kurumsal yönetimi
ölçebilmek ve ona
göre bir eylem planı
hazırlamak
istiyoruz.

içerisinde belirginleşmiş. Artık
hemen hemen herkes “denetim
ve icranın ayrı olması gerektiği”
ve “yönetim kurulunun yapısı ve
görevlerinin başat unsur olduğu”
fikirlerini özümsemiş.
Fayda konusunda tereddütlerin
kaynağı ise çok çeşitli. “Türkiye’de aile şirketleri çoğunlukta ve
ikinci – üçüncü kuşak yöneticiler
hala ipleri eline alabilmiş değil”
diyenler çok. Yani en temel faktörlerden birisi şirketlerin yaşı ve
çalışan sayısı. Bunun yanı sıra,
kurumsal yönetimin “maliyetli
olduğu ve ticari sırları ifşa edebileceği” gibi bir endişe söz konusu.
Ama en önemli tereddüt ana hissedar ile profesyonel yöneticiler
arasındaki ilişkinin doğru kurulması konusunda ortaya çıkıyor.
“Her şeyi profesyonele bırakarak
acele ettim, zararını gördüm” diyen patronlar mevcut. “Çekirdekten yetişmeyen yönetici benim
derdimi anlamaz” mantığı hakim.
Doğru dengenin kurulması ile ilgili bir bilgi eksikliği mevcut.
İkna aşamasında ise kafalar
biraz karışık. “Özellikle uzun dönemli yatırım yapacak kurumsal
yatırımcıların karar aşamasında
kurumsal yönetimi önemsediği”
konusunda güçlü bir argüman var.
“Şirketimde kurumsal yönetime
riayet edildiğini gösteren uygulamalar sayesinde yabancı yatırım-

cıları ikna ettim” diyen yöneticiler
ile karşılaştık. Bazı firmalar ise
Türkiye’de “al-sat yapan bireysel
yatırımcılar hala temel unsur” fikrini savunuyor.
Peki Türkiye’deki kurumlara
güven duyuluyor mu? Kısmen
evet, kısmen hayır. “Her sene ilke
mi değişir, ilke dediğin en az 10
sene aynı kalır” diyen yöneticiler
haklı olarak geleceği öngöremediklerini söylüyorlar. Belki de en
önemli öz eleştiri, “başka ülkelerin uygulamalarını Türkiye’ye olduğu gibi kopya etmeye çalıştık”
noktasından geliyor. Artık “Türkiye ekonomisine ve kültürüne uygun bir kurumsal yönetim anlayışı
gerekli” fikri ile daha sık karşılaşıyoruz.
Eylem aşamasında ise “sözde
değil özde kurumsal yönetim ihtiyacı var” diyen yöneticiler ile
karşılaştık. “Kurumsal yönetim
sadece işlevsiz bürokratik organlar yaratmaya dönüşmemeli” yaklaşımı yaygınlaşıyor. “Şablondan
niyete geçilmeli” diyen yöneticiler
ağırlık kazanıyor.
Sonuç
Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişmesini sağlayan ve
engelleyen faktörleri bulmayı
hedeflediğimiz
araştırmamızda
yaptığımız görüşmelerde uyguladığımız yöntem ve elde ettiğimiz
özet bulgular böyle. Bundan sonra
araştırmamızı derinleştirip hazır
olduğumuz zaman üyelerimize
dağıtılacak anket çalışmasını başlatacağız. Böylece TKYD tarafından lansmanı yapılacak raporu ve
önümüzdeki yıllarda da tekrarlanabilecek araştırma sistematiğini
hazırlamış olacağız.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandıracağını ve
bölgesinde fark yaratacağını umduğumuz alanların başında gelen
kurumsal yönetimde gelecek 10
yıllar daha heyecanlı gelişmelere
sahne olacak. Bu heyecanı birlikte
paylaşmayı ve TKYD’nin başarısına katkı sağlamayı ümit ediyoruz.
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BORSA İSTANBUL’
“SÜRDÜRÜLEBİLİRL
Sürdürülebilirlik Platformu; hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürmeyi ve tüm paydaşların

Platforma Destek Verenler “Sürd
Borsa İstanbul Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkanı M. İbrahim TURHAN

T

ürkiye’de sürdürülebilirliğin önemi yavaş yavaş artarken Türkiye’deki şirketler de sürdürülebilirlik ile ilgili konulara daha
çok hassasiyet göstermeye devam ediyor. Bu gidişatın bir parçası olarak Borsa İstanbul girişimiyle oluşturulan “Sürdürülebilirlik
Platformu” Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma hedefine destek veren
sivil toplum kuruluşlarını, konu ile ilgili girişimleri ve paydaşları bir
araya toplamayı ve bu yönde yapılan çalışmalara yön vermeyi amaçlıyor. İşbirliklerin artmasıyla projelerin başarılarının desteklenmesinin yanı sıra basın mensuplarının sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artırılması, sürdürülebilirlik riskleri konusunda algının
güçlendirilmesi ve bu konuda ortak bir bakış açısının oluşturulması
Platform amaçları arasında yer alıyor. 2 Aralık 2013 tarihinde basına
ortak sunulan bir basın bülteni ile resmi olarak hayata geçirilen proje,
düzenli yapılacak toplantılar ve işbirlikleri ile gündem oluşturmaya
devam edecek.
Sürdürülebilirlik Platformu’nda Borsa İstanbul’un yanı sıra Carbon Disclosure Project (CDP) Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir
Kalkınma Derneği (SKD), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu (CGFT), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü Çalışma Grubu, Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), TÜSİAD, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve
UN Global Compact Türkiye Ağı yer alıyor.
Detaylı bilgi için Borsa İstanbul Dış İlişkiler Bölümü, international@borsaistanbul.com ile iletişime geçebilirsiniz.
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Borsa İstanbul olarak, başta pazarlarımızda
işlem gören şirketlerimiz olmak üzere ülkemizin
ekonomisine katkı sunan tüm firmaların faaliyetlerini sürdürülebilirlik kavramı altında ifade edilen ve
tüm paydaşlarıyla birlikte çevreye, bünyelerinde
barındırdıkları insan kaynağı başta olmak üzere
içerisinde var oldukları topluma saygı ilkeleri çerçevesinde yürütmelerine büyük önem atfediyoruz.
Bu ilkelerin sadece yatırım ve üretim süreçlerinde
değil, bu süreçlerin finansmanında kullanılan
kaynakların edinimi aşamasında da gözetilmesi
gerektiğine inanıyoruz. Bilindiği üzere, geçtiğimiz
yıl Rio’da Nasdaq OMX, Brezilya Borsası BM&F
Bovespa, Johannesburg Borsası ve Mısır Borsası ile birlikte Sürdürülebilir Borsalar Girişimini
başlattık. Yine mevcut kurumsal yönetim endeksi
uygulamamıza ek olarak sürdürülebilirlik endeksi oluşturulması noktasında da çalışmalarımız
devam ediyor. Bu çerçevede başlatmış olduğumuz Sürdürülebilirlik Platformu’nun da ülkemizde
bu alandaki bilincin gelişmesine önemli katkılar
sunacağına inanıyoruz.

UN GİRİŞİMİYLE
İK PLATFORMU”

ortak çabasıyla ülkemizin sürdürülebilirlik konusundaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ürülebilirlik Platformu” Hakkında Neler Diyor?
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları
Birliği (TSPAKB) Başkanı Attila Köksal

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Aydın

Hızla artan dünya nüfusu, sanayileşme ve modern yaşamla değişen ihtiyaçlar sonucunda sürdürülebilirlik kavramı hem kurumsal hem de bireysel
yaşamda önemli yer tutmaya başladı. TSPAKB olarak sürdürülebilirlik kavramının yatırımcılar arasında
yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni kurulan platformun da bu noktada
önemli bir rol üstlendiğine inanıyor ve bu oluşumun
parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

TBB olarak böyle bir platformun kurulmasının özellikle
finansal piyasalar ile finansal olmayan piyasalar arasında
sürdürülebilirlik kavramının gelişmesi, büyümesi ve şirketlerin
iş yapış şekillerine ve stratejilerine yansıtılması açılarından
önemli rol oynayacağına inanıyoruz. İklim değişikliğinin tüm iş
dünyasını etkilediği günümüzde çevresel ve sosyal konuların da
finans sektöründe karar verme süreçlerinde dikkate alınmasını
önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkiye Bankalar Birliği olarak,
üzerimize düşen sorumluğun bilinciyle, 2009 yılından beri etkin
olarak görev yapan bir Çalışma Grubu kurmak suretiyle, üyelerimiz nezdinde konunun önemine dikkat çekmek için, konferans,
çalıştay, uzaktan ve örgün eğitim programları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra uluslararası kurumlarla da işbirliği
yapmaktayız. Bu platformun ülkemizde bu konularda duyarlılığın artması, iyi uygulamaların desteklenmesi ve ülkemizde de
küresel dünyada kabul gören sürdürülebilirlik yapılanmalarının
oluşumuna katkı vereceğine inanıyoruz.
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İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik,

Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği Koordinatörü
Güray Karacar

Sabancı Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu
ve ‘Carbon Disclosure
Project (CDP)’ Türkiye ofisi
direktörü Melsa Ararat

Sürdürülebilirlik Platformu, ülkemizdeki
kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik
şartları sağlamayı hızlandırarak, “sürdürülebilir
kalkınma” hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. SKD olarak, birlikte hareket etmenin
gücüyle, sürdürebilir kalkınma önündeki her
türlü düşünsel, bürokratik ve ekonomik engelin
aşılabileceğine inanıyoruz. Derneğimiz, Sürdürülebilirlik Platformu’na uluslararası işbirliklerinden edindiği bilgi ve deneyimleri aktararak
yaratılacak faydanın artışına önemli bir katkı
sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik Platformu; bir
uzlaşma, bilgi, düşünce ve pratiklerin paylaşım
alanı olarak Dünyanın ve Türkiye’nin geleceği
konusundaki iyimser beklentilerini arttıracaktır
ifadesini kullandı.

Kurumsal yönetim kuruluşların kaynaklarını etkin
bir biçimde kullanmalarını ve
sürdürülebilirliklerini, farklı çıkarların dengeli bir şekilde şirket
stratejilerine yansıtılması yoluyla
sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir anlayışı işaret etmektedir. Sürdürülebilirlik anlayışının
kurumlarımızda yaşatılabilmesi
için kurumsal yönetim ilkelerinin
kilit bir rol oynadığına inanıyor
ve Borsa İstanbul liderliğinde
oluşturulan platformun kuruluşlarımızın bu konuda gelişimleri
için önemli bir misyonu yürüteceğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik şirketlerin, yatırım kuruluşlarının
ve borsaların ortak hedefi
olduğu ölçüde ekonomik
kalkınmanın eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması
mümkün olacaktır. Borsa
Istanbul’un sürdürülebilirlik
konusunu önemsemesinden
memnuniyet duyuyoruz ve
platformun çalışmalarına
gerek kurumsal yönetim
konusundaki uzmanlığımız, gerekse CDP projesi
yürütücüsü olarak edindiğimiz birikimle bilimsel destek
vermeye hazırız

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Başkanı
Abdullah Orkun Kaya
Sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik
çalışmaları, küresel standartlarla yakınsamayı destekleyecek, uzun
vadeli sağlam temel ve
koşullarda iş yapılmasına katkı sağlayacaktır. TÜYİD
olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketlerin adil
piyasa değerlerine
ulaşmalarına ve
Türkiye Sermaye Piyasalarının
derinlik kazanmasına
fayda sağlayacağına
inanıyor ve bu konuyla
ilgili tüm çalışmaları
destekliyoruz.”
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UN Global Compact Türkiye Başkanı
Dr. Yılmaz Argüden
Sürdürülebilirlik yaşamsal bir önceliktir. Sürdürülebilirlik kavramını hayata geçirmek hepimizin tüm paydaşlarımıza, içinde
yaşadığımız topluma, çevremize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’in
Türkiye’deki imzacılarının yerel ağı olarak
sürdürülebilirliği toplumsal bir öncelik haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Borsa İstanbul ile birlikte bu konuya
gönül vermiş kurumların çalışmalarında
birbirlerini desteklemeleri için oluşturulan bu platforma destek vermekten
mutluluk duyuyoruz. Evrensel ilkelerin
yaygınlaşması ve sürdürülebilirlik kavramının kurumların karar alma mekanizmalarında vazgeçilmez bir unsur
olması yönünde çalışmalarımızın yerel
ve uluslararası işbirlikleri ile geliştirilmesini hedefliyoruz.

TKYD ◆ RÖPORTAJ

“KURUMSAL YÖNETİM
Merkezi Kayıt
Kuruluşu Genel
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Saim Kılıç’ın
Prof. Dr. Ali Alp ile
birlikte kaleme aldığı
“Kurumsal Yönetim
Nasıl Yönetilmeli?”
isimli kitabı Ocak
2014’te yayınlanıyor.
Bu sayımızda Doç. Dr.
Saim Kılıç ile kitabı
üzerine bir röportaj
yaptık.
Sayın Kılıç, bize kitabınızdan
bahseder misiniz? Bu kitabı yazma fikri nasıl oluştu?
Saim Kılıç: Ocak ayı başında
Doğan Kitap tarafından çıkarılacak olan kitabımızın adı, “Kurumsal Yönetim Nasıl Yönetilmeli?”.
Bu kitabı, bazı halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu
üyelikleri de bulunan Prof. Dr. Ali
Alp ile birlikte yazdık.
Böyle bir kitabı yazma fikri uzun
süredir gündemimizdeydi. Bazı
unsurlar bir araya gelince de fiilen
yazmaya karar verdik. Bildiğiniz
gibi, kurumsal yönetim, son dönemde düzenleyici kuruluşlardan şirketlere, borsalardan yatırımcılara, şirket yöneticilerinden
çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarından denetim firmalarına,
araştırmacılardan öğrencilere kadar pek çok kesimin gündeminde
olan popüler bir konu. Üniversitelerde yüksek lisans dersi olarak
bile veriliyor. Ancak, bu popüler
konunun araştırılması gereken
yönleri olduğunu düşünüyorduk.
Öncelikle, herkes kurumsal yönetimi konuşup tartışıyor ancak
bunu aynı dilde yapmıyor. Herkes
kurumsal yönetimden farklı bir
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Doç. Dr. Saim Kılıç

NASIL YÖNETİLMELİ?”
şey anlıyor. Herkesi aynı dilde birleştirmeye ihtiyaç vardı. Ayrıca,
kurumsal yönetim ile ilgili olarak
yazılmış ve güncel yasal değişiklikleri yansıtan kapsamlı bir kitap henüz yoktu. En önemlisi de,
özelikle son dönemde şahit olduğumuz kimi düzenlemelerden ve
uygulamalardan; kurumsal yönetim anlayışının farklı bir yöne gittiğini gözlemlemeye başlamıştık.
Kurumsal yönetim nihayetinde
şirkete ve topluma değer yaratmalıdır. Ancak, bu değerin tespitinde
önemli olan, kurumsal yönetimin
potansiyel maliyetleri yeterince
dikkate alınıyor muydu? Acaba,
kurumsal yönetimin bizatihi kendisi mi bir yönetim sorunu haline
gelmişti? Bu kitap, bütün bunları
tartışmak üzere yazıldı.
Kitabımızı, diğer çalışmalardan
farklı kılan çok sayıda özelliği var.
İlk olarak, kitapta, kurumsal yönetimin hemen her yönünü herkesin
anlayacağı bir dille anlatmaya çalıştık. Entegre raporlama konusu
bile var. İstedik ki, bu kitabı okuyan herkes, kurumsal yönetimle
ilgili olarak aradığını bulabilsin.
İkincisi, yeni Türk Ticaret Kanunu ile yeni Sermaye Piyasası
Kanunu’nda yer alan yeniliklere
ve değişikliklere güncel bir şekilde kitapta yer verdik. Üçüncüsü,
kitabın bir bölümünü, yalnızca
kurumsal yönetimin potansiyel
faydaları ile potansiyel maliyetlerine ayırarak, bunları tarafsız bir
gözle ve detaylı bir şekilde analize
tabi tuttuk. Son olarak, kurumsal yönetimin şirkete ve topluma
sürdürülebilir bir şekilde değer
yaratabilmesi, başka bir deyişle
iyi kurumsal yönetime ulaşılabilmesi için nasıl tasarlanması ve
uygulanması gerektiğine ilişkin
önerilerimize yer verdik. Bu önerilerimizi de, kitapta “Kurumsal
Yönetimin İyi Yönetilmesi İçin 10

Temel Kural” olarak adlandırdık.
Kitabınız ile nasıl bir kitleye
ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Kılıç: Kitabımızın ele aldığı konu
başlıkları, bu konu başlıklarını ele
alış biçimi, kurumsal yönetimin
tüm yönlerine olan bütüncül yaklaşımı ve ulaşmak istediği hedefler göz önünde bulundurulduğunda, farklı kitlelere hitap edeceğini
düşünüyorum. Bu kitleler arasında; kurumsal yönetimi uygulamak
ya da onun hakkında yeterli bilgi
sahibi olmak isteyen şirketler ile
sivil toplum kuruluşları ve finans
sektöründe faaliyette bulunan kurumların başkanları, yöneticileri
ve çalışanları, şirketlerin hissedarları, borsada işlem yapan yatırımcılar, iç denetçiler, bağımsız
denetim kuruluşları, düzenleyici
kurumlar, şirketlerin paydaşları,
eğitim kurumları, SPK kurumsal
yönetim lisansı sınavına hazırlananlar, araştırmacılar ve öğrenciler yer alıyor. Kitabın, bu kesimler
için güncel başvuru kaynağı olmasını ümit ediyorum.
Türkiye’yi kurumsal yönetim
uygulamalarında nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce uluslararası
uygulamalar ile Türkiye arasında büyük farklar var mı?
Kılıç: Sorunuzun cevabını “hukuki altyapı” ve “uygulama” şeklinde ikiye ayırarak vermekte fayda var.
Ülkemizde son yıllara kadar şirketlerin gönüllülük esasına göre
uyguladıkları kurumsal yönetim
anlayışı, özellikle 2012 yılında
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle
birlikte ciddi bir şekilde boyut
değiştirdi. Bir yandan kurumsal
yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren çok sayıda
konu Türk Ticaret Kanunu’nda

yasa hükmü olarak düzenlenirken,
diğer yandan da SPK yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda halka
açık şirketler bakımından kurumsal yönetimle ilgili olarak önemli
nitelikte düzenlemeler yapma, bu
düzenlemelere uyulmaması halinde çeşitli yaptırımlar uygulama ve
tedbirler alma yetkisiyle donatıldı. Örneğin, yeni Türk Ticaret Kanunu 30’un üzerinde ana konuda
kurumsal yönetimi ilgilendiren
yenilikler getiriyor. Halka açık şirketler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan onlarca
düzenleme var. Bunların tamamı,
zorunlu olarak uyulması gereken
yasa maddeleri olup, yurt dışındaki kurumsal yönetim uygulamalarının da ötesindedir. Yeni kanunlar sonrasında, aslında Türkiye’de
hâlihazırda zorunlu olarak uyulması gereken kurumsal yönetim
ilkelerine konu olacak pek fazla

Ülkemizde
son yıllara
kadar
şirketlerin
gönüllülük
esasına göre
uyguladıkları
kurumsal
yönetim
anlayışı,
özellikle 2012
yılında yeni
Türk Ticaret
Kanunu’nun ve
yeni Sermaye
Piyasası
Kanunu’nun
yürürlüğe
girmesiyle
birlikte ciddi
bir şekilde
boyut
değiştirdi.
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Kurumsal
yönetimin
potansiyel
artılarının ve
eksilerinin
bilincinde
olarak, en
uygun yapının
tasarlanması
için çaba
gösterilmeli.
Kurumsal
yönetimin,
uygun yapıda
tasarlanmadığı
takdirde, değer
yaratamayabileceği ve
hatta değer
kaybına sebep
olabileceği
unutulmamalı.
Dolayısıyla,
düzenleyici
otoriteler
ve şirketler,
kurumsal
yönetime değil,
“iyi kurumsal
yönetime”
ulaşmak için
kurumsal
yönetimin nasıl
yönetilmesi
gerektiğine
odaklanmalıdırlar.
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bir alan kalmadığını da söylemek
mümkün. Buna SPK’nın kurumsal
yönetim ilkeleri de eklendiğinde,
hukuki altyapı olarak uluslararası
düzenlemelerin önüne geçtiğimizi
düşünüyorum. Uygulamada ise,
gerek yaygınlık ve gerekse kurumsal yönetimle ulaşılmak istenen
sonuçlar bakımından henüz aynı
başarı yok. Ancak, bu yalnızca ülkemize özgü bir sorun değil. Avrupa Birliği başta olmak üzere yurt
dışında uygulamaların etkinliği,
özellikle de uyum raporları ciddi
tartışma konusudur.
Son dönemde Sermaye Piyasası
Kanunu’nda yapılan önemli düzenlemeler var. Bu düzenlemelerin kurumsal yönetim uygulamalarına ne gibi katkıları, faydası
olacağını düşünüyorsunuz?
Kılıç: Kuşkusuz, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri kurumsal yönetimin
gelişmesi açısından çok önemli
görüyorum. SPK’nın, çok kapsamlı düzenleme ve yaptırım yetkileri
oldu. Bu yetkiler yalnızca halka
açık şirketler değil; sermaye piyasası kurumları, borsalar, piyasa
işleticileri ve teşkilatlanmış diğer
piyasalar açısından da geçerli.
SPK’nın son dönemde bu konuya
gösterdiği ilgi ve şirketler nezdinde yerleşmesine bulunduğu katkı
da takdiri hak ediyor. Borsa İstanbul da, sürdürebilirlik konusunda
büyük çaba gösteriyor.
Ancak, artık bu noktadan sonra,
kurumsal yönetime ilişkin olarak kanunla tanınan yetkilerin
uygulamada nasıl kullanılacağı,
başka bir deyişle kurumsal yönetim anlayışının tasarımı çok daha
önemli hale gelmiş bulunuyor. Kitabımız, tam da bu konuyu analiz
ediyor ve önerilerde bulunuyor.
Öncelikle, kurumsal yönetime
bakışta bir anlayış değişikliğine
ihtiyaç var. Kurumsal yönetimde
düzenlemeler katılaştıkça ve ağırlaştıkça, şirketlere ve dolayısıyla
da pay sahiplerine olan maliyetle-

ri artabiliyor. Kurumsal yönetimin
potansiyel artılarının ve eksilerinin bilincinde olarak, en uygun
yapının tasarlanması için çaba
gösterilmeli. Kurumsal yönetimin,
uygun yapıda tasarlanmadığı takdirde, değer yaratamayabileceği
ve hatta değer kaybına sebep olabileceği unutulmamalı. Dolayısıyla, düzenleyici otoriteler ve şirketler, kurumsal yönetime değil, “iyi
kurumsal yönetime” ulaşmak için
kurumsal yönetimin nasıl yönetilmesi gerektiğine odaklanmalıdırlar. Fayda-maliyet analizi yapması
bu noktada önem taşıyor.
Yine, kurumsal yönetim konularının bu kadar yasa hükmü haline
getirildiği bir ülkede, kurumsal
yönetim ilkelerinin “uygula, uygulamıyorsan açıkla” yaklaşımı
çerçevesinde şirketlerin takdirine
bırakılması daha uygun bir yaklaşım olur. Yani, zorunlu ilkeler
mümkün olduğunca olmamalı ya
da az sayıda olmalıdır. Kurumsal
yönetim ilkeleri, adından da anlaşılacağı üzere, kurallardan değil
çeşitli “ilkeler”den oluşur. Bu ilkeleri uygulayan şirketlerin kendi
şartlarına göre belli bir dereceye
kadar esnek hareket etmeleri gerekir. Şirketin kurumsal yönetim
uygulamasının yeterliliğini yatırımcı takdir edecektir. Burada
önemli olan; yatırımcının yeterli,
tam ve doğru bilgiye dayanarak
bilinçli karar almasının sağlanmış
olmasıdır.
Keza, şirketleri başka yollara sevk
edecek veya gelecekleri ile ilgili
önemli kararların alınması bağlamında şirketleri zor durumda
bırakacak zorunlu nitelikte ilkeler belirlenmesinden kaçınılması
gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, bağımsız üyelere gereğinden ağır görev ve sorumluluklar
yüklenmemelidir. Bu konuda, iyi
bir denge kurulmalıdır. Bu dengenin iyi kurulmaması; şirketleri
bağımsız üyelere mahkûm hale
getirebileceği gibi, bundan kaçınmak isteyen büyük ortakları kâğıt

üzerinde bağımsız üye atamaya
sevk edebilecektir. Üstelik icracı
olmaması gereken bağımsız üyeler, bu şekilde icracı konumuna da
gelebilecektir. Sorunların piyasa
mantığı içinde çözülmesine öncelik verilmelidir.
Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Fayda-Maliyet Analizleri:
Teoriler, Araçlar ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Ödül
Kitap), Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması:
Güvence Fonları olmak üzere
daha önce yayınladığınız üç kitabınız daha bulunuyor. Bundan
sonrası için yeni kitap projeleriniz var mı?
Kılıç: Kitap yazmak kolay bir
iş değil. Özellikle de yazdığınız
kitap yeni konuları incelesin, iş
dünyasına katkıda bulunsun istiyorsanız. Daha önce yazdığım
kitaplar, hep bazı yönleriyle ilk
olma özelliği taşıyordu. Hatta çalışmalarımdan biri, ödül aldığı
için kitap olarak yayınlanmıştı.
Ayrıca, üst düzey yöneticilik yapıyorsanız ve üniversitelerde dersler veriyorsanız, zaman yaratmak
daha da zorlaşıyor. Aklımda bir
kaç yeni kitap projesi var ancak
daha erken, uygun zamanı bekliyorum.
Eklemek istedikleriniz?
Kılıç: İki hususu belirtmek isterim. Birincisi, burada ifade ettiğim görüşler tamamen şahsıma ait
olup, şu anda veya geçmişte görev
aldığım kurumları hiçbir şekilde
bağlamamaktadır. İkincisi de, kitabı yayınlayan Doğan Kitap yöneticilerine, ayrıca kitabın tanıtımına katkıda bulunan ve kurumsal
yönetim alanında çalışmalarıyla,
eğitimleriyle ve zirveleriyle önemli işlere imza atmış olan Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği’nin
yöneticilerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI İKİNCİL DÜZENLEMELERİ IŞIĞINDA

Birleşme, Bölünme
ve Devralmalar
Eğitim Programı
Tarih:
Saat:
Adres:

Telefon:

21 Ocak 2014, Salı
13:00 – 18:30
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Ofisi
Yıldızposta Caddesi Dedeman İşhanı No: 48 Kat: 7
Esentepe Beşiktaş İstanbul
0212 347 62 73

13:00 – 14:30	Türk Ticaret Kanunu ve Birleşme,
Bölünme Düzenlemeleri
Av. Kayra ÜÇER, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık
Ortaklığı, Ortak

Av. Kayra Üçer,

Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık
Ortaklığı, Ortak

14:30 – 14:45 Kahve arası
14:45 – 16:15 Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Birleşme,
Bölünme ve Devralmalar
Dr. Hale ORUÇ, İnceleme ve İzin Grubu Başkanı, Ortaklıklar 		
Finansmanı Dairesi, Sermaye Piyasası Kurulu

Dr. Hale ORUÇ,

İnceleme ve İzin Grubu Başkanı,
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi,
Sermaye Piyasası Kurulu

16:15 – 16:30 Kahve arası
16:30 – 18:00 Birleşme, Bölünme ve Devralmaların 					
Finansal Yönü
Dr. Murat DOĞU, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve 			
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 					
Mali İşler Başkan Yardımcısı
18:00 – 18:30 Soru Cevap

Dr. Murat Doğu,

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan
Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler
Başkan Yardımcısı

Programa katılım bedeli 500 TL + % 18 KDV olup, TKYD Üyelerine % 30 indirim sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi ve kayıt için 0212 347 62 73 numaralı telefondan Ahmet Balcılar (abalcilar@tkyd.org) ile görüşebilirsiniz.
*TKYD konuşmacılarda ve içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TKYD ◆ MAKALE

Yönetim Kurulu
Ücretleri Mercek
Altında
Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, ücretleri, performans ölçümleri ve gündemde önemi
artan yönetim kurullarındaki bağımsızlık olgusu Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
tarafından oluşturulan çalışma grubu tarafından gündeme taşınıyor. Bu yöndeki önemli
veri eksikliğini gidermek amacıyla bir araya gelen çalışma grubu periyodik raporlar
ile fayda sağlamayı amaçlıyor. Doğan Holding İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan
Yardımcısı Binnur Zaimler’in ilgili grubun çalışmalarına ilişkin yazısınız bu sayımızda
sizlere aktarıyoruz.
BİNNUR ZAİMLER

Galatasaray Lisesi ve ardından İTÜ
Endüstri Mühendisliği bölümünü
bitirmiştir.
1993
yılından bu yana
İnsan Kaynakları,
Kalite
Yönetimi
ve Süreç Geliştirme konularında
çalışmıştır.
Telekom,
perakende, dayanıklı tüketim ve medya alanlarındaki
yöneticiliklerinin yanısıra, Avrupa Kalite Yönetimi
Vakfında denetçilik yapmıştır. Sabancı Üniversitesi- EDU başta olmak üzere yurt içi ve dışı seminer
ve eğitimler vermiştir. EPWN ve Turkish WIN gibi
platformlarda iş dünyasında kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara katılmıştır.
Halen Doğan Holding İnsan Kaynakları Başkan
Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Zaimler,
Galatasaray Üniversitesi Medya Araştırmaları Kurulu Danışmanı, Galatasaraylılar Derneği Yönetim
Kurulu üyesidir.
‘International Society for Astrological Research’
Derneği üyesidir. 2011 yılında Kepler College- CA,
İş ve Finansal Astroloji alanında eğitim almıştır.
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D

oğan Holding İnsan Kaynaklarından
Sorumlu
Başkan Yardımcısı Binnur
Zaimler, Towers Watson danışmanı Kerem Tuzlacı, My Executive
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Kurucusu Müge Yalçın, Korn Ferry International Müşteri Partneri
Hakan Kaplan’ın kurucuları arasında yer aldığı komite ülkemizde
yönetim kurulu üyelerinin nasıl
istihdam edildiği, hissedar yapısıyla olan ilişkileri, maddi olanakları, nasıl çalıştıkları konusunda
kapsamlı bir araştırma hazırlıyor.
İlk aşamada halka açık şirketleri
kapsayacak raporun gelecek dönemde daha geniş bir yelpazede
bilgi sunması planlanıyor.
Kurumsal yönetimin en iyi
uygulamaları doğrultusunda bağımsız üyelerin seçimleri, karar
mekanizmalarına etkileri, sağlanan haklar ve ücretler yönetim
kurulunun performansını doğrudan etkiliyor. Şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalamalarında
kritik bir role sahip olan yönetim
kurullarının sağlıklı bir yapıda

oluşmasında öne çıkan diğer etkenler cinsiyet, yaş, uzmanlık
alanları gibi konulardaki doğru
dağılımdır.
Üyelerin, kurumların ihtiyacı olan deneyim ve uzmanlıkta
olmaları, stratejik kararlara daha
fazla katkı sağlamalarını da getirir. Söz sahibi, yetkin üyelerin
seçimi, gelişigüzel temaslara bırakılamayacak kadar kritiktir. Bu
nedenle yurt dışında yönetim kurulu üyelerinin şirkete kazandırılmasında ve performanslarının
artırılmasında profesyonel yöntemler seçilmektedir.
2014 ilk yarısında yayınlanması planlanan çalışma sonucunda
komite, sadece yönetim kurulu
üyelerinin maddi olanaklarını ve
seçim metodlarını değil, aynı zamanda çalışma koşullarını, yasal
çerçeveyi ve etkinliklerini de incelemeyi hedefliyor. Türkiye’nin
2014 fotoğrafını çeken ilk araştırma sonucunda daha etkin bir
yönetim kuruluna gidecek yolda
yapılması gerekenler sunulması
amaçlanıyor.

Halka Açık Şirketler İçin
Süreklilik Arz Eden
Yükümlülükler Eğitim
Programı
Tarih:
Saat:
Adres:
Telefon:

13 Şubat 2014, Perşembe
09:30 - 17:30
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Ofisi Yıldızposta Caddesi
Dedeman İşhanı No: 48 Kat: 7 Esentepe Beşiktaş İstanbul
0212 347 62 73

09:30 - 10:30 	Dr. Murat Doğu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Doğan Şirketler Grubu 		
Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği
10:30 - 10:45 	Kahve arası
10:45 - 12:30 	Dr. Murat Doğu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Doğan Şirketler Grubu 		
Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı
Halka Açık Ortaklıkların Raporlama ve Bildirim Yükümlülükleri
12:30 - 13:30 Öğle arası

Dr. Murat Doğu,
TKYD Yönetim Kurulu Üyesi
ve Doğan Şirketler Grubu
Holding A.Ş. Mali İşler Başkan
Yardımcısı

13:30 - 15:30 	Erkan Tercan, Eski SPK Denetleme Dairesi Başuzmanı; Tercan Hukuk 		
Bürosu, Kurucu Ortak
	İlişkili Taraf İşlemleri
l Önleyici Tedbirler

l İlişkili taraf işlemlerinde değerleme yaptırma zorunluluğu
		

l Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri
		
l lişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, 			
		
		
rehin veya ipotek verilmesinde usul
l Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı
l Emniyeti suiistimal suçu oluşturması
		
l İdari suç oluşturması
		
l Yaptırımlar
		
l Önemli Nitelikte İşlemler
l Hangi işlemler önemli sayılıyor
		
l Önemlilik kriteri
		
l Özel karar alma süreci
		

Erkan Tercan,
Eski SPK Denetleme Dairesi
Başuzmanı;
Tercan Hukuk Bürosu,
Kurucu Ortak

15:30 - 15:45	Kahve arası
15:45 - 17:30	Resul Ceviz, SPK, Başkanlık Danışmanı
Halka Açık Ortaklıklarda Tedbir ve Yaptırımlar

Resul Ceviz,
SPK, Başkanlık
Danışmanı

Programa katılım bedeli 500 TL + % 18 KDV olup, TKYD Üyelerine % 30 indirim sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi ve kayıt için 0212 347 62 73 numaralı telefondan Ahmet Balcılar (abalcilar@tkyd.org) ile görüşebilirsiniz.
*TKYD konuşmacılarda ve içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TKYD ◆ DOSYA

TKYD EĞ
Kurulduğu günden bu
yana kurumsal yönetim
uygulamalarının
tanınması, hayata
geçirilmesi ve
Kurumsal
yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
misyonu ile çalışmalarını yürüten
TKYD, 2005 yılından bugüne süre
gelen eğitim programları ile bilgi ve
tecrübe paylaşımını desteklerken, bu
sayede şirketlerde iyi uygulamaların
geliştirilmesini amaçlamaktadır.
TKYD eğitim programları; finans
sektörü, halka açık şirketler, aile
şirketleri, aracı kurumlar ve kamu
iktisadi teşebbüslerinde çalışan sektör
profesyonelleri ile yatırımcıların en güncel
bilgiye ulaşmasını ve kurumsal yönetim
alanındaki gelişmelerin farkında olarak
uygulamaya koyulmasıyla, iyi yönetim
kültürüne katkı sağlamayı ve yeni nesil
yöneticilerin yetişmesine destek olmayı
amaçlayarak hazırlanmaktadır. TKYD
eğitim programları, yedi ana başlık
üzerinde ilerlemektedir; Yönetim Kurulu
İhtisas Programları, Uzmanlık Eğitimleri,
Şirketlere Özel - İhtiyaca Yönelik
Planlanan Eğitimler, Anadolu Seminerleri,
Üniversite İşbirlikleri, Uluslararası
İşbirlikleri ve Gündem Toplantıları.
Tüm eğitim başlıkları ile ilgili en güncel
bilgilere, gelecek eğitim programları ve
eğitim arşivine TKYD’nin www.tkyd.org
adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başak Muştu
TKYD Eğitim Uzmanı
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Yönetim Kurulu
İhtisas Programı
Yönetim Kurulları; şirket stratejisi, kurumsal risk ve yatırım planlarına
yön veren en üst düzey karar organıdır. Tüm bu görevlerini etkin, doğru
ve zamanında yerine getirebilmesi, yönetim ile doğru ilişkileri kullanabilmesi ve komitelerden en fazla şekilde yararlanabilmesi için yönetim
kurulu üyelerinin belli bir eğitim, bilgi ve deneyim seviyelerinde olmaları şarttır. Tüm bunlara ek olarak, yönetim kurulu üyeleri sürekli olarak
kendilerini geliştirmeli, ulusal ve uluslararası tüm güncel gelişmelerden
haberdar olmalı, kanunlardan doğan sorumluluklarının farkında olmalı
ve hatasız şekilde yerine getirmelidir. Tüm bu beklentileri karşılamak ve
kurumsal yönetim ilkelerinin yönetim kurulu aracılığıyla sağlamlaştırılması amacıyla TKYD, 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu İhtisas
Programları gerçekleştirmektedir. 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde 18incisi
gerçekleştirilen bu eğitimler aracılığıyla yönetim kurulu üyelerine en
güncel bilgileri, hukuki gelişmeleri, en iyi uygulamalar ve uluslararası
gelişmeleri aktarmak amacıyla TKYD, alanında lider eğitmenler ile çalışmaktadır. International Finance Corporation (IFC) eğitmenleri tarafından verilen Training of Trainers (ToT) eğitimini tamamlayan eğitmenler
aracılığıyla verilen dersler, uluslararası standartlarda olup, bu konudaki
en iyi teknik uzmanlığı eğitim salonuna taşımaktadır. 2013 yılında Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) işbirliğinde ve SPL Karaköy ofisinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Üyeliği
İhtisas Programları, 2014 yılında da tüm sektör profesyonellerine ulaşmaya devam edecektir.

İTİMLERİ
Uzmanlık Eğitimleri

Kurumsal Yönetim ve ilgili düzenlemelere ilişkin en güncel bilgilere TKYD tarafından düzenlenen Uzmanlık Eğitimleri ve Seminerleri aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Tam gün ve yarım gün şeklinde gerçekleşen bu eğitimler; SPK Tebliğleri,
TTK çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve en iyi uygulamalar, aile şirketlerinde yönetim, yönetim kurullarının etkin işleyişi, mevzuata uyum, kurumsal risk
ve itibar yönetimi gibi temalara yoğunlaşmaktadır. Bugüne kadar gerçekleşmiş eğitimlerden bazı örnekler şunlardır: Türk Ticaret Kanunu Eğitim Programı, E-Genel
Kurul Düzenlemesi Eğitimi, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Mevzuatı Çerçevesinde Faaliyet Raporu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Yeni Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde Kurumsal Yönetim Eğitim Programı, Rekabet Hukuku ve Kurumsal
Yönetim, Halka Açık Şirketlerin Yükümlülükleri ve Yaptırımlar, Sermaye Piyasası
Mevzuatında Oluşan Gelişmeler Işığında Değerleme, Derecelendirme ve Denetim
Yükümlülükleri, Kamuyu Aydınlatma ve Halka Arz ve İzahname Yükümlülükleri.
Düzenlenen seminerler ile iyi kurumsal yönetim alanında ulusal ve uluslararası
güncel tüm gelişmelerin sektör profesyonelleri, yatırımcılar, öğrenciler ve akademisyenlere aktarılması amaçlanmaktadır.

Şirketlere Özel, İhtiyaca
Yönelik Planlanan Eğitimler
TKYD; Kurumsal Yönetim düzenlemelerinin artması,
yaptırımların etkinleşmesi için SPK ile çalışmaya devam
etmektedir. Fakat Kurumsal Yönetim uygulamaları her
şirketin yönetim şekli, sektörü ve yapısına uygun olmalıdır. Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan eğitimler, 2005’ten bugüne Kurumsal Yönetim uygulamalarının
şirketler tarafından içselleştirilmesi, şirketlerin tüm pay-

daşları ve Türkiye için değer yaratmalarına destek olmak
adına devam etmektedir. Bu amaçla, konularında uzman
TKYD eğitmenleri, aile şirketleri yönetiminde diyaloğu
artırmakta, halka açık şirketlerde iyi Kurumsal Yönetim
uygulamalarını desteklemekte ve şirketlerin ihtiyaçlarına
göre alt ve üst yönetim kademeleri çalışanlarını en güncel bilgilerle donatmaktadır.

Anadolu Seminerleri

Aile şirketlerinin ülkemiz ekonomisindeki etkileri büyüktür. Nesiller boyu ayakta
kalmak ve yıllar içinde sürekli bir büyüme sağlamak, kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ve her yönetim seviyesinde içselleştirilmesiyle mümkündür.
Bu durumun öneminin kuruluşundan beri farkında olan TKYD, 31 ilde Anadolu
Seminerleri düzenleyerek yaklaşık 1.900 ana hissedar ve yöneticiye ulaşmıştır.
TKYD Aile Şirketleri Çalışma Grubu tarafından yürütülen Anadolu Seminerleri projesinde, alanında uzman isimler tarafından en güncel bilgi ve deneyimler
katılımcılara aktarılarak, Anadolu illerinde mümkün olduğunca geniş bir kitleye
ulaşılması hedeflenmektedir. 27 Kasım 2013 tarihinde gerçekleşen Bursa Kurumsal Yönetim Semineri, 180 katılımcı tarafından izlenmiş ve televizyondan canlı
yayınlar ile binlerce kişiye ulaşmıştır.
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Üniversite İşbirlikleri

Yeni nesil ve akademik dünya, iş dünyası için büyük önem taşımaktadır.
TKYD, Kurumsal Yönetim İlkelerinin araştırma konusu olması, bu konu
üzerine yazılan makalelerin çoğalması ve en önemlisi profesyonel dünyanın yeni temsilcilerinin kurumsal yönetimin farkına varmaları amacıyla
her sene düzenli olarak üniversiteler ile işbirliği içine girmektedir. İşbirlikleri çerçevesinde; üniversitelerde kurumsal yönetim derslerinin ve sertifika
programlarının oluşturulması, önde gelen sektör profesyonellerinin derslere girerek uygulamaya yönelik öğrencilere bilgi aktarması ve düzenli olarak
panel/konferansların gerçekleştirilmesi için çalışılmaktadır. Akademik danışmanlık için Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ile işbirliği
anlaşması imzalayan TKYD, akademik dünya-iş dünyası arasındaki bağını
ilerleyen günlerde de güçlendirmeye devam edecektir. Bu amaçla ülkemizde
bu konuda araştırma yapan akademisyenlerin ve TKYD üyelerinin faydalanabilecekleri bir veri bankası altyapısı üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Gündem Toplantıları
Gündem Toplantıları üyeler arasında iletişim, iyi uygulamalar
ve bilgi aktarımını artırmak amacıyla yalnızca TKYD üyelerinin
katılımına açık toplantılardır. İş çıkış saatlerinde buluşan üyeler,
gündem konuları hakkında görüşlerini diğer üyelerle paylaştığı
veya bu konular hakkında en doğru bilgiyi en doğru kişilerden
edinebildikleri bir platformdan faydalanmaktadırlar. TKYD Çalışma
Grupları davetiyle, ilgili çalışma grupları konularının tartışıldığı
toplantılar, TKYD eğitimlerine yön verirken TKYD yayınlarına
kaynaklık etmektedir. Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim
El Kitabı, Aile Şirketleri Yönetim Rehberi, Türk Futbol Kulüpleri
Yönetim Rehberi gibi yayınların yanı sıra Tebliğ Taslakları üzerine
SPK’ya düzenli olarak sunulan görüşler Gündem Toplantıları ile
oluşturulmaya devam etmektedir.

Uluslararası İşbirlikleri
TKYD; uluslararası uzmanlığın Türkiye’ye getirilmesi, kurumsal
yönetim ilke ve uygulamalarının uluslararası trendler ve gelişmeler takip edilerek gelişmesi amacıyla birçok eğitim gerçekleştirmektedir. Uluslararası düzeyde eğitimler amacıyla işbirliği yapılan
kurumlardan ilki International Law Institute (ILI)’dır. 1955 yılında
ABD’deki Georgetown Üniversitesi’nde kurulmuş olan ILI, bugün
faaliyetlerine bağımsız olarak devam etmekte ve uluslararası hukuk, uluslararası ekonomi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bütün
konularda eğitim ve danışmanlık sağlamaktadır. Haziran 2012
tarihinde “Kurumsal Yönetim ve Suistimalin Önlenmesi Metotları” eğitimi ile başlayan TKYD-ILI işbirliği 2014 yılında da devam
edecektir. 9 Mayıs 2013 tarihinde Kurumsal Yönetim üzerine uzmanlaşmış ve Yönetim Kurulları, finans kuruluşları yöneticileri,
şirketler ve sivil toplum örgütlerine karar mekanizmalarını, organizasyonel yapılanmaları, kontrol ve teşvikleri geliştirmeleri için
danışmanlık sağlayan Nestor Advisors ile işbirliği yapılarak “Managing Governance Challenges” başlıklı eğitim verilmiştir. 1 Ekim
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2013 tarihinde AMDK Consultancy’den Alison Kibirige tarafından
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek Yönetim Kurulu ve Komiteler
ve Yönetim arasında iletişimi sağlayan ve Yönetim Kurulu toplantıları için gündem hazırlayarak, toplantının en etkin şekilde sürdürülmesi ile görevli “Company Secretary” üzerine bir workshop
gerçekleştirilmiştir. Özel sektöre finansman sağlayan, danışmanlık
yapan ve gelişmekte olan ülkelerde projeler yürüten Dünya Bankası üyesi International Finance Corporation (IFC) ile süregelen işbirliği çerçevesinde TKYD, Training of Trainers (ToT) ve Corporate
Governance Methodology eğitimlerini Türkiye’deki sektör profesyonellerinin faydasına sunmaya devam etmektedir.

Adillik l Şeffaflık l Hesap Verebilirlik l Sorumluluk

TKYD Eğitim Takvimi
Ocak – Haziran 2014*
Sermaye Piyasası Mevzuatı İkincil Düzenlemeleri Işığında
Birleşme, Bölünme ve Devralmalar Eğitim Programı (21 Ocak 2013)
l
l
l

Dr. Murat Doğu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı
Dr. Hale Oruç, SPK, Ortaklıklar Finansman Dairesi, İnceleme ve İzin Grubu Başkanı
Av. Kayra Üçer, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Ortak

Yeni Düzenlemeler Işığında
Kurumsal Yönetim Tebliği Eğitim Programı (6 Şubat 2014) 13:00 – 18:30
l
l
l

Ozan Altan, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
Dr. Murat Doğu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı
Dr. Hale Oruç, SPK, Ortaklıklar Finansman Dairesi, İnceleme ve İzin Grubu Başkanı

İzmir - Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı
(8 ve 22 Şubat 2014) 09:30 – 17:30
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Aydın Buğra İlter, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; İlter, Turan & Argun Hukuk Bürosu Avukat, Ortak
Fikret Sebilcioğlu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Cerebra Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., Ortak
Senem Demirkan, Yaşar Holding, Sermaye Piyasaları Koordinatörü
Müge Yalçın, MY Executive, Yönetim Kurulu Başkanı
Günkut Gürşen, KPMG Türkiye Aile Şirketi Hizmetleri Kıdemli Müdürü
M. Sait Gözüm, Deloitte Türkiye, Yönetim Kurulu Danışmanı
Dr. Erkin Erimez, ARGE Danışmanlık, Ortak
Dr. Ünal Koçaman, CMS Jant ve Makine A.Ş., CEO
Dr. Gökhan Ugan, INFORCE, Genel Müdür ve Kurucu Ortak

Halka Açık Şirketler için Süreklilik Arz Eden Yükümlülükler Eğitim Programı
(13 Şubat 2014) 09:30 – 17:30
l
l
l

Dr. Murat Doğu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı
Erkan Tercan, Eski SPK Denetleme Dairesi Başuzmanı; Tercan Hukuk Bürosu, Kurucu Ortak
Resul Ceviz, SPK, Başkanlık Danışmanı

Sermaye Piyasası Mevzuatı İkincil Düzenlemeleri Işığında
Genel Kurul Süreçleri Eğitim Programı (27 Şubat 2014) 09:30 – 17:00
l
l
l

Av. Ümit Yayla, Yayla Güven Hukuk Bürosu, Yönetici Ortak
Dr. Yusuf Sönmez, Daire Başkan Yardımcısı
Eser Taşcı, Coca-Cola İçecek A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Sermaye Piyasası Mevzuatı İkincil Düzenlemeleri Işığında
Ortaklık Hakları Eğitim Programı (6 Mart 2014) 13:00 – 18:30
l
l
l

Dr. Murat Doğu, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı
Nevin İmamoğlu, Koç Holding A.Ş., Finans Koordinatörü
Bekir Emre Haykır, Avukat, PwC Kıdemli Müdür

GELECEK EĞİTİMLER
Kurumsal Yönetim Yatırım Hizmetleri ve Kolektif Yatırım
Kuruluşları Eğitim Programı (18 Mart 2014) 13:00 – 18:30

Girişim Sermayesi Eğitim Programı
(24 Nisan 2014) 13:00 – 18:30

Halka Açılma Süreci Eğitim Programı
(8 Nisan 2014) 09:30 – 17:00

Yönetim Kurulu Komiteleri Oluşum Süreçleri ve Çalışma
Esasları Eğitim Programı (7 Mayıs 2014) 13:00 – 18:30

Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı
(18 – 19 Nisan 2014)

İzmir - Aile Anayasası Eğitimi
(9 Mayıs 2014) 09:30 – 17:30

* TKYD konuşmacılarda, tarih ve içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Adres: TKYD Ofisi, Yıldız Posta Caddesi Dedeman İş Hanı No:48 Kat:7, Esentepe-İstanbul Bilgi İçin Ahmet Balcılar 0212 347 62 73 abalcilar@tkyd.org www.tkyd.org

TKYD ◆ ENDEKS

KURUMSAL YÖNETİM
ENDEKSİ
D

ünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan büyük şirket
skandalları, ABD’de uygulamaya alınan Sarbanes-Oxley
Kanunu gibi birçok düzenlemeyi,
yatırım dünyasında karar alma ve
risk yönetimi süreçlerinin bir parçası haline getirmiştir. Şirketlerde
yaşanan kurumsal yönetim uygulamalarına dair zafiyetler, şirketlerin hisse senedi fiyatlarında hızlı
dalgalanmalar yaratarak kurumsal
yönetimin hisse performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.
Yatırımcıların karar alma süreçlerinde kurumsal yönetim uygulamalarını daha fazla dikkate
alması, günümüzde borsaları, kurumsal yönetim uygulamalarının
takip edilebileceği, Türkiye’de olduğu gibi Kurumsal Yönetim Endeksi ya da Brezilya’da Novo Mercado örneğinde olduğu gibi ayrı
bir piyasa oluşturmaya yöneltmektedir. Borsa İstanbul (BİST),
2005 yılında Kurumsal Yönetim
Endeksi kurallarını açıklayarak
dünyada kurumsal yönetim adı
altında özel endeks oluşturan borsalardan biri olmuştur.
BİST Kurumsal Yönetim
Endeksi
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.
Endeksin amacı, hisse senetleri
BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı
VE C listesi hariç) işlem gören, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
notu 10 üzerinden en az 7 ve her
bir ana başlık için 6.5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının
ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim
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İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan
derecelendirme kuruluşlarınca,
şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme
sonucunda verilmektedir. Kurumsal Yönetim derecelendirmesi; Pay
sahipleri, Kamuyu aydınlatma ve
Şeffaflık, Menfaat sahipleri ve Yönetim kurulu olmak üzere 4 ana
başlık altında yapılmaktadır. Derecelendirme notunun derecelendirme yaptırmak isteyen şirketin
talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi veya teyit
edilmesi şarttır. BİST Kurumsal
Yönetim Endeksi kapsamındaki
şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir. BİST
Kurumsal Yönetim Endeksi’nin
hesaplanmasına, 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır.
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında yer alan şirketlere kotta/kayıtta kalma ücreti
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren;
ilk 2 yıl %50, sonraki iki yıl %25
ve izleyen yıllarda %10 indirimli
uygulanmaktadır.

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle,
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 47 şirket yer almaktadır.
Ayrıca, halka açık olmayan dört
şirket ve bir sivil toplum kuruluşu
kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptırmıştır.
Yukarıda bahsedilen şirket
skandalları neticesinde yatırımcılar, yatırım yapacakları şirketin
finansal durumu kadar yönetimin kalitesi, yönetim süreçleri, iç
kontrol mekanizmaları, finansal
olmayan verileri de içeren kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini de gözetir hale gelmişlerdir.
Şirketlerdeki kurumsal yönetim
kalitesi anlayışının ön plana çıkması, kurumsal yönetim ilkelerine ne derece uyulduğu konusunu
gündeme getirmiştir.
Türkiye’de kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecelendirmesi,
Seri VIII-51 sayılı “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti
ve Derecelendirme Kuruluşlarına
İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde, SPK tarafından yetkilendirilen
derecelendirme kuruluşları tarafından yıllık bazda gerçekleştirilmektedir. Endeksin hesaplanmaya
başladığı tarihten bugüne alınan
derecelendirme notları yan sayfadaki tabloda yer almaktadır.

BİST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ DERECELENDİRME NOTLARI
1. DOĞAN YAYIN HOLDİNG
81,19
85,88
87,64
87,64
19/04/06
01/08/07
01/08/08
30/07/09
ISS
ISS
ISS
ISS
2. VESTEL ELEKTRONİK
75,91
82,57
83,38
84,02
01/03/07
01/02/08
26/02/09
26/02/10
ISS
ISS
ISS
ISS
3. Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
78,83
81,56
81,55
82,66
20/04/07
18/04/08
17/04/09
16/04/10
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
4. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
75,72
77,36
81,59
82,37
28/05/07
28/11/07
27/11/08
23/11/09
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
5. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
75,17
78,34
81,21
83,02
23/08/07
21/08/08
19/08/09
19/08/10
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
6. Hürriyet
79,67
83,21
84,31
84,69
01/09/07
24/09/08
24/09/09
23/09/10
ISS
ISS
ISS
ISS
7. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
79,12
82,02
83,41
85,58
08/10/07
06/10/08
06/10/09
05/10/10
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
8. Asya Katılım Bankası
75,56
78,24
81,69
82,56
02/07/08
02/07/09
01/07/10
01/07/11
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
9. Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.
79,40
81,20
83,18
84,68
20/03/08
20/03/09
19/03/10
18/03/11
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
10. Şekerbank
81,36
86,64
87,60
88,21
27/02/09
08/02/10
07/02/11
07/02/12
ISS
ISS
ISS
ISS
11. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.
70,75
78,18
78,91
80,29
12/05/08
11/05/09
11/05/10
10/08/10
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
12. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.
80,96
82,71
84,00
85,46
11/06/08
05/06/09
02/06/10
01/06/11
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
13. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
80,21
84,38
87,75
88,00
29/12/08
28/12/09
28/12/10
28/12/11
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
14. Vakıf Yatırım Ortaklığı
78,10
82,30
84,10
87,30
28/01/09
27/01/10
19/01/11
18/01/12
TURK-KREDİ KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
RATİNG
15. Coca Cola İçecek A.Ş.
83,04
84,34
84,96
88,81
01/07/09
01/07/10
01/07/11
02/07/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
16. Arçelik A.Ş.
82,09
85,53
85,91
91,07
30/07/09
30/07/10
01/08/11
30/07/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
17. TAV
83,34
90,35
90,96
92,44
04/09/09
31/08/10
26/08/11
24/08/12
ISS
ISS
ISS
ISS
18. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
87,69
89,15
91,02
91,09
20/10/09
19/10/10
18/10/11
18/10/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
19. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
82,64
84,20
85,87
90,31
03/11/09
03/11/10
03/11/11
05/11/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
20. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
77,13
81,90
85,20
87,20
05/11/09
02/09/10
24/08/11
24/08/12
TURK-KREDİ KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
RATİNG
21. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80,53
81,71
82,61
85,97
22/12/09
20/12/10
19/12/11
14/12/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
22. İş Finansal Kiralama A.Ş.
80,24
83,76
85,79
90,31
28/12/09
28/12/10
28/12/11
28/12/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
23. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri
77,58
80,79
81,50
84,39
29/12/09
29/12/10
22/12/11
14/12/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
24. Türk Telekomünikasyon A.Ş.
80,11
82,66
83,73
88,01
28/12/09
28/12/10
28/12/11
12/12/12
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
25. Turcas Petrol A.Ş
75,20
81,20
84,00
87,51
12/03/10
08/03/11
08/03/12
08/03/13
KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
26. Park Elektrik A.Ş.
86,45
86,66
88,24
89,80
09/06/10
08/06/11
08/06/12
06/06/13
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
27. Aygaz A.Ş.
84,61
84,95
89,57
92,71
30/06/10
30/06/11
29/06/12
01/07/13
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
28. Albaraka Türk
81,38
82,80
82,20
86,16
21/10/10
21/10/11
18/10/12
19/07/13
JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA
RATING
RATING
RATING
RATING

87,80
30/07/10
ISS

88,76
01/08/11
ISS

90,06
31/07/12
ISS

85,87
25/02/11
ISS

88,32
24/02/12
ISS

90,94
22/02/13
ISS

85,58
18/04/11
SAHA

86,59
18/04/12
SAHA

90,24
17/04/13
SAHA

84,17
23/11/10
SAHA

85,83
23/11/11
SAHA

90,25
09/11/12
SAHA

85,04
18/08/11
SAHA

89,02
17/08/12
SAHA

91,04
16/08/13
SAHA

85,54
23/09/11
ISS

90,90
24/09/12
ISS

90,90
24/09/13
ISS

86,20
05/10/11
SAHA

91,00
05/10/12
SAHA

93,43
04/10/13
SAHA

86,14
02/07/12
SAHA

89,24
28/06/13
SAHA

86,80
19/03/12
SAHA

91,03
19/03/13
SAHA

90,95
06/02/13
ISS
80,60
11/05/11
SAHA

86,90
11/05/12
SAHA

89,39
01/06/12
SAHA

93,30
24/05/13
SAHA

88,08
28/12/12
SAHA

93,22
27/12/13
SAHA

92,10
18/01/13
KOBİRATE
92,01
01/07/13
SAHA
92,80
29/07/13
SAHA
93,97
23/08/13
ISS
94,03
21/10/13
SAHA
91,81
05/11/13
SAHA
89,10
20/08/13
KOBİRATE
89,12
13/12/13
SAHA
91,14
27/12/13
SAHA
86,55
13/12/13
SAHA
88,02
12/12/13
SAHA

89,73
10/05/13
SAHA

90,34
30/07/13
ISS

91,39
11/11/13
SAHA

29. Yazıcılar Holding
80,44
83,00
87,75
90,73
08/11/10
03/11/11
18/10/12
11/10/13
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
30. İhlas Holding
77,10
79,11
80,94
81,48
28/12/10
20/12/11
28/09/12
02/08/13
JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA
RATING
RATING
RATING
RATING
31. İhlas Ev Aletleri
71,20
73,88
76,75
80,49
28/12/10
20/11/11
27/09/12
01/08/13
JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA
RATİNG
RATİNG
RATING
RATING
32. Doğuş Otomotiv
77,05
78,00
86,30
90,05
01/02/11
24/01/12
31/12/12
27/12/13
TÜRK KREDİ KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
RATİNG
33. Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş.
83,43
88,67
91,49
24/11/11
23/11/12
20/11/13
SAHA
SAHA
SAHA
34. Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
82,00
86,04
90,80
02/12/11
30/11/12
29/11/13
SAHA
SAHA
SAHA
35. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
87,40
87,73
92,05
19/12/11
19/12/12
19/12/13
SAHA
SAHA
SAHA
36. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
86,29
88,74
90,59
23/12/11
11/09/12
10/09/13
JCR EURASIA JCR EURASIA JCR EURASIA
RATING
RATING
RATING
37. Global Yatırım Holding A.Ş.
83,64
88,04
88,60
28/12/11
26/11/12
26/11/13
SAHA
SAHA
KOBİRATE
38. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.
83,58
87,64
23/08/12
21/08/13
KOBİRATE
KOBİRATE
39. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
91,59
91,97
26/11/12
21/11/13
SAHA
SAHA
40. Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.
87,73
91,59
07/12/12
20/11/13
SAHA
SAHA
41. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
86,36
86,13
10/12/12
10/12/13
SAHA
SAHA
42. Aselsan Elektronik Ticaret A.Ş.
87,73
90,71
13/12/12
13/12/13
SAHA
SAHA
43. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
85,27
88,09
27/12/12
26/12/13
JCR EURASIA JCR EURASIA
RATING
RATING
44. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
83,90
90,10
21/01/13
31/12/13
KOBİRATE
KOBİRATE
45. Creditwest Faktoring A.Ş.
80,28
24/06/13
JCR EURASIA
RATING
45. Akbank T.A.Ş.
92,37
01/11/13
SAHA
46. Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.
93,41
04/12/13
SAHA
47. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
81,30
31/12/13
KOBİRATE
Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş. (Halka Açık Değil)
68,32
70,79
74,40
76,04
17/01/08
28/01/09
06/08/10
17/01/11
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. (Halka Açık Değil)
69,73
72,63
75,16
78,68
05/08/08
21/05/09
13/07/10
21/07/11
SAHA
SAHA
SAHA
SAHA
Optima Faktoring Hizmetleri A.Ş. (Halka Açık Değil)
66,70
70,04
76,10
79,50
04/08/10
10/06/11
14/06/12
27/05/13
KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
KOBİRATE
İGDAŞ (Halka Açık Değil)
85,18
31/12/12
SAHA
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (Halka Açık Değil)
84,01
25/03/13
KOBİRATE
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Halka Açık Değil)
80,01
31/12/13
KOBİRATE

77,31
05/01/12
SAHA

77,35
04/01/13
SAHA

82,75
04/06/12
SAHA

88,49
06/08/13
SAHA
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TKYD ◆ MEDYA

MEDYADA
TKYD

Ekim- Aralık 2013 döneminde
konuyu gündemde tutmak ve
farklı yönleriyle
tartışmaya açmayı amaçlayan
Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği üyeleri,
CNBC-E, Bloomberg HT ve
NTV gibi öncü televizyon
kanallarında 20 dakika konuk
olarak yer aldı.
Aynı dönemde yazılı basında
ise 20 farklı mecrada 25 haberle
TKYD çalışmalarını aktardı.
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TKYD ◆ KİTAP

THE GOVERNANCE
OF RİSK
Prof. Dr. Güler Aras ve De Montfort Üniversitesi’nden
David Crowther tarafından hazırlanan kitap
İngiltere’de yayınlandı.

E

konomik, sosyal ve politik faaliyet ile risk arasındaki ilişki sosyal düzeyde, piyasa düzeyinde ve iş
düzeyinde geniş ölçüde bilinmekte ve aynı şekilde geniş ölçüde tartışılmakta. Tüm bu düzeylerde yönetim ve
risk arasındaki ilişki aynı şekilde geniş ölçüde bilinmekte ancak çok daha az tartışılmaktadır. Yakın zamanda
finansal ve ekonomik krizde olanların tümü bu arenada
kötü yönetimin sonuçlarına maruz bırakıldı, çünkü finans kurumları, hatta ülkeler çöktü ve bazıları da çöküşe
yaklaştı. Yönetim ve risk arasındaki ilişki, faaliyet gösterdiğimiz küresel ortamda özellikle önemli ve daha etraflıca
tartışılması ve teorize edilmesi gerekli. Prof. Dr. Güler Aras
ve De Montfort Üniversitesi’nden David Crowther tarafından hazırlanan kitap bu konunun önemli yanlarını ele almak ve küresel iş ve toplumsal ortam bağlamına oturtmak
üzere tasarlandı.

INTEGRATE

International Integrated Reporting Council (IIRC) Başkanı
Prof. Mervyn E. KING’in yeni kitabı Integrate yayınlandı.

I

ntegrate, günümüzde bir şirketi yönetmeye ilişkin yeni düşünme
tarzı hakkında, iş dünyasındaki kişilere yönelik bir kılavuz kitap
olarak dikkat çekiyor. Prof. Mervyn E. King büyük ve küçük tüm
işletmelerin başa çıkmaları gereken sorunları; Paydaşlarının artan
beklentileri, dijital bilgi çağında artan tüketici gücü, çevresel
kısıtlamalar, küresel finansal kriz sonucunda ortaya çıkan ekonomik belirsizlik ve büyüyen gelir eşitsizliğinin
neden olduğu sosyal belirsizlik olarak sıralıyor. Günümüzde iş yapmak geçmiştekinden oldukça farklı. Farklı
kurumsal araçlara gereksinim duyuluyor ve günümüzün
işletmeleri için gerekli olan dört tane kurumsal araçtan
birisi bütünleşik düşünme. Bütünleşik düşünme, stratejiyi ve günlük yönetimi tamamen finansal olmanın ötesine taşıyarak 21. yüzyılda bir şirketin gelecekteki hayatta
kalma kapasitesini derinden etkileyen sosyal ve çevresel
faktörleri dahil ediyor. Bütünleşik rapor, bir şirketin nasıl değer yarattığının ve gelecekte nasıl değer yaratabileceğinin hikayesini anlatıyor. Küresel finansal kriz, daha
anlaşılır ve bütünsel bir şirket raporlaması biçimine kritik
bir biçimde gereksinim olduğunu gösterdi. Bu kitap, bütünleşik düşünme ve bütünleşik raporla ilgili pratik rehberlik
sunuyor.
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SPONSORLAR

ÖDÜL TÖRENİ SPONSORU

KURUMSAL ÜYELER

En iyi kurumsal yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi, daha sağlıklı yönetim
yapılarına sahip olabilmemiz, şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkelerini
bir kurum kültürü haline getirmemiz adına yürüttüğümüz çalışmalarda gösterdikleri ilgi
ve değerli destekleri için kurumsal üyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ortak geleceğimiz için...

Anadolu Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda, 60 yıldır tüm faaliyetlerimizi
“sürdürülebilir kalkınma” anlayışıyla yürütüyoruz. Enerji verimliliği bilincinin yaygınlaşması,
esnaf, çiftçi ve işletmelerin daha çok kaynağa ulaşması, üretimin artması, kaynakların ve
tasarrufun tabana yayılması için çalışmaya ve tüm sosyal paydaşlarımıza değer katarak
Türkiye ile birlikte büyümeye devam edeceğiz.

