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olarak görüyoruz. Onların ihtiyaçlarını kendi perspektiflerinden
anlamaya, olabilecek en iyi çözümü sunmaya ve hatta
ötesine geçmeye çalışırız. Zamanı en etkin şekilde kullanır,
müşteri memnuniyetinde çıtanın her zaman daha yükseğe
konulabileceğini bilir ve bunun için gayret gösteririz.

MY Executive olarak, 2005’ten bu yana ülkemizde iş
dünyasının üst düzey yönetici ve bağımsız yönetim
kurulu üyesi ihtiyacını karşılıyoruz. Uzman ve deneyimli
ekibimizle uluslararası standartlarda hizmet veren yüzde
100 yerli sermayeli bir yönetim danışmanlığı şirketiyiz.
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Sunduğumuz hizmetle şirketlerin yönetim kurullarını ve
üst düzey yönetim kadrolarını güçlendiriyoruz. Bu şekilde,
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gururunu yaşıyoruz.
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ÖNSÖZ
Sürdürülebilir Başarı İçin
‘Doğru Oluşturulmuş’
Yönetim Kurulları

E

konominin dinamosu olan aile şirketlerinde, yönetim kurullarının
yapısı, sürdürülebilir başarının anahtarıdır. Doğru oluşturulmuş,
güçlü bir yönetim kurulu, bu anahtar görevi; hem kurumsal yönetim
ilkelerinin benimsenmesinde oynadığı rol hem de şirketin geleceğine
verdiği yön sayesinde yerine getirmektedir. Bu nedenlerle aile şirketlerinde
yönetim kurullarının bağımsız üyelerle güçlendirilmesi, kanuni bir
zorunluluk olmamakla birlikte son yıllarda yükselen bir trend olarak
öne çıkıyor. ‘Adil olmak’, ‘hesap verebilirlik’, ‘şeffaflık’ ve ‘sorumluluk’ ana
başlıkları altında toplayabileceğimiz kurumsal yönetim ilkelerinin etkili
şekilde uygulanması; aile şirketlerinin büyüme süreçlerinde finansman
kaynaklarına daha rahat, daha uygun şartlarla ulaşmalarına imkân sağlıyor.
Zira kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması, şirketler için finansman
kaynakları arasında en etkili yollardan biri olan halka arz için de aranan
şartlardan biri olma özelliğini taşıyor.
Aile şirketleri ekonomide belirleyici rol oynuyor
Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketleri
oluşturuyor. Ülkemizdeki istihdamın yüzde 80’ini aile şirketleri yaratıyor.
Ayrıca araştırmalar, 2025 yılına gelindiğinde dünyadaki en büyük
şirketlerin yüzde 40’ının aile şirketi olacağını ortaya koyuyor. Bu nedenlerle
MY Executive olarak yayın serimizin üçüncü kitabında; aile şirketlerinde
yönetim kurulu yapısı ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunu
inceledik. Serimizin ilk yayını olan ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Zamanı Geldi mi? Ne Söylüyorlar? Ne Düşünüyorlar?’ kitabımızla, 2011
yılında, SPK’nın konuya ilişkin yasal düzenlemesinden önce iş dünyasının
nabzını tutmuş; iş liderlerinin görüş, düşünce ve değerlendirmelerinin yer
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aldığı, değerli bir kaynak ortaya çıkarmıştık. Pandeminin, güçlü trendleri
hızlandırdığı bu dönemde de ekonominin dinamosu aile şirketlerine
odaklandık. Daha önceki kitaplarımızda da olduğu gibi hem geniş katılımlı
bir anketle aile şirketlerinde yönetim kurulu yapısını ortaya koymaya
çalıştık hem de iş dünyasının değerli liderleriyle yaptığımız röportajlarla
konuyu derinlemesine ele aldık.
TKYD ile güçlü iş birliği
Okumakta olduğunuz, ‘Aile Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliği’ kitabımızın hazırlık süreci ve yayınlanması; kişisel olarak 10
yılı aşkın süredir odaklandığım yönetim kurullarının güçlendirilmesi
çalışmalarımda önemli bir dönüm noktasına denk geliyor. Türkiye
Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) işbirliğiyle hazırladığımız Yönetim
Kurullarının Güçlendirilmesi Programı ile eş zamanlı ilerleyen kitabımızın
hazırlık çalışmaları, birbirini besleyerek ve destekleyerek ilerledi. Gerek
bu kitap gerekse TKYD iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz program, kişisel
olarak benim için ‘doğru yönetim kurullarının oluşturulması’ konusunda
yaptığım çalışmaları yeni bir seviyeye taşıma imkânı yarattı.
Kitabımıza yeniden döneceğim ama yeri gelmişken TKYD ile iş birliğimizin
sonucunda ortaya çıkardığımız Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi
Programı’mızdan bahsetmek isterim. Kısaca MYBoardMember adını
verdiğimiz bu önemli proje, birbirinden bağımsız iki bölümden oluşuyor.
Projemizin ilk bölümü olan Bağımsız Üye Yerleştirme Programı’nı mart
sonu itibariyle başlatmıştık. Kısa sürede, 10’dan fazla şirketten gelen talep
için gerçekleştirdiğimiz projelerin yarısını tamamladık ve söz konusu
şirketlerin yönetim kurullarını, kazandırdığımız bağımsız üyelerle daha da
güçlendirdik.
Projemizin ikinci bölümü olan Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve
Geliştirme Programı’mızı da yaptığımız kapsamlı hazırlık çalışmaları
sonunda, kitabımızın baskıya hazırlandığı günlerde, tüm detaylarıyla
birlikte iş dünyasının bilgisine sunduk. Yönetim Kurulu Üyeliği
Mentorluk ve Geliştirme Programı’mız, siz bu satırları okurken başlamış
olacak. O nedenle hem bu programla hem de Bağımsız Üye Yerleştirme
Programı’mızla ilgili güncel bilgiler için sizleri www.myboardmember.com.tr
adresimize davet ediyorum.
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Yeri gelmişken, başta Sayın Feyyaz Ünal ve Sayın Dr. Tamer Saka olmak
üzere, TKYD Yönetim Kurulu üyelerine ve bu programın hayata geçmesinde
emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feyyaz Ünal’ın
başkanlığı döneminde TKYD’nin yaptığı davetle temellerini attığımız bu iş
birliği, görevi devralan Sayın Dr. Tamer Saka’nın sahiplenmesiyle daha da
güçlenerek ilerledi. Gerek çok hızlı başladığımız Bağımsız Üye Yerleştirme
Programı’nın gerekse iş dünyasından çok değerli duayenlerin yer almayı
ve katkı sağlamayı kabul ettiği Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve
Geliştirme Programı’nın, yarattıkları büyük fayda nedeniyle daha da
büyüyerek ilerlemeye devam edeceklerine inanıyorum.
Her yazı uzun yılların deneyimini yansıtıyor
Kitabımıza geri dönecek olursak, ilk bölümde sonuçlarını paylaştığımız
anketimize 121 aile şirketi katıldı. Her birine teşekkür ederim. Zira
paylaştıkları bilgilerle, aile şirketlerinde yönetim kurullarının yapısı
hakkında önemli veriler elde ettik. İş dünyasının çok değerli isimlerinden
aldığımız görüş, düşünce ve değerlendirmeler de anketin genel hatlarıyla
ortaya koyduğu tabloyu daha iyi anlamamızı sağladı. Bu nedenle,
görüşlerini paylaşan değerli iş liderlerine ve ekonomi basınının çok
kıymetli üyelerine de tek tek teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca, kitabı
A’dan Z’ye büyük bir titizlik ve özveriyle hazırlayan ve bu süreçte pozitif
yaklaşımını hiç kaybetmeyen sevgili Levent Gürün’e sizlerin nezdinde bir
kez daha teşekkür etmek isterim.
Özetle şunu söyleyebilirim; kitapta yer alan her bir yazı, çok uzun yılların
deneyimini, birikimini yansıtıyor ve paha biçilmez öneriler içeriyor. Aile
şirketlerinin üst düzey yöneticileri, hissedarları başta olmak üzere genel
olarak tüm iş dünyasının yararlanacağı bu değerli kaynağı, MY Executive
yayınlarına eklemenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu kitabımızı
da daha öncekiler gibi iş dünyasının kanaat önderleriyle paylaşacak ve
dijital platformlarda, açık kaynak olarak erişime sunacağız. Kitabımızın,
ülkemizde ‘doğru oluşturulmuş’ yönetim kurullarının oranının artmasına
ve böylece şirketlerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamasını umut
ediyorum.
MÜGE YALÇIN
MY Executive Kurucu Ortak
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Editörden

Dönüşüm, belirsizlik ve sürdürülebilir başarı
Dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bilgi teknolojilerinde, özellikle 20’nci
yüzyılın ikinci yarısında daha da hızlanan gelişmeler, bu dönüşüme
yön veriyor. Merkezinde otomasyon ve yapay zekânın yer aldığı dijital
dönüşüm, sadece üretim süreçlerini değil, tüm çalışma şekillerini, tüketim
alışkanlıklarını değiştiriyor. Ekonomik yapının yanı sıra sosyal ve kültürel
yapıları da derinden etkiliyor. Yaşanan bu büyük dönüşüm, pandeminin
de hızlandırıcı etkisiyle, bizleri yepyeni bir dünyaya taşıyor. Dönüşümün
ölçeğiyle de orantılı olarak yarattığı büyük belirsizlik, şirketlerin
vizyonlarını ve uzun vadeli stratejilerini belirleyen yönetim kurullarını, her
zaman olduğundan daha önemli hale getiriyor.
Aile Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kitabını, bu
gerçeklerden yola çıkarak, şirketlerin sürdürülebilir başarı için yönetim
kurullarını nasıl güçlendirebileceklerine ve doğru yönetim kurulunu nasıl
oluşturabileceklerine ilişkin görüş, düşünce ve değerlendirmeleri ortaya
koymak amacıyla hazırladık. Özellikle son 10 yıldır bu konuya odaklanan
ve farklı platformlarda projeler hayata geçiren MY Executive’in kurucusu
Müge Yalçın’ın liderliğinde çalışmaya başladık.
Yılların içinde elde edilmiş paha biçilmez tecrübe
Kitabımızın ilk bölümünde, 121 aile şirketinin katıldığı anketimizin
sonuçları yer alıyor. Anket sorularımıza aldığımız yanıtlar, ülkemizde belirli
bir ölçekteki aile şirketlerinin yönetim kurulu yapısına dair bir genel durum
tablosunu ortaya koyuyor. İş liderlerinin, görüş ve değerlendirmeleriyle
daha da zenginleşen bu bölümün, aile şirketleri için önemli bir referans
kaynağı olacağına inanıyorum.
Kitabımızın ‘Görüşler ve Değerlendirmeler’ adını verdiğimiz ikinci
bölümü de iş dünyamızın çok değerli liderleriyle yazılı olarak yaptığımız
röportajlardan, uzun yıllara dayanan uzmanlıklarıyla öne çıkan profesyonel
yöneticilerin, akademisyenlerin ve ekonomi basınının önemli kalemlerinin
makalelerinden oluşuyor. Bu yazılar; başarılı şirketlerin yönetim
kurulunda çeşitliliği ve kapsayıcılığı nasıl sağladığının ipuçlarını sunuyor.
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Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi şirketler için önemi her geçen
gün daha da artan konuların nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor.
Bağımsız üyelerin yönetim kurulu yapısına ve böylece şirkete sağladığı
katma değeri yükseltmenin yollarını anlatıyor. Özetle, aile şirketlerinin
sürdürülebilir başarısı için kritik önem taşıyan birçok konuya ilişkin detaylı
bilgiler içeriyor. Bu yazılarda aktarılan ve uzun yılların, yaşanmış çok
önemli olayların sonucu elde edilen tecrübelerin paha biçilmez olduğunu
düşünüyorum. Farklı sektörlerden farklı ölçeklerdeki birçok aile şirketini
başarıya taşıyan tecrübeleri yansıtan her bir yazı, yönetim kurullarını
güçlendirmeyi hedefleyen ve kurumsal yönetişim ilkelerini benimseyerek
daha etkin şekilde uygulama yolunda ilerleyen tüm şirketler için çok
değerli öneriler içeriyor.
Bu kitap, görüş ve düşünceleriyle katkı verenlerin ortak eseri
Bu nedenlerle gerek anketimize katılan şirketlere gerekse görüş, düşünce
ve değerlendirmeleriyle konuya ilişkin detaylı sorularımızı yanıtlayan iş
liderlerine, profesyonel yöneticilere, akademisyenlere, ekonomi basınının
çok kıymetli isimlerine tek tek teşekkür ederim. Her birinin çok değerli
katkılarıyla ortaya çıkan kitabımız, aslında hepsinin ortak eseri.
Kitabın bu özelliğinden dolayı, hazırlanma sürecinde de birçok kişinin
desteği ve emeği yer alıyor. Tek tek isimlerini saymak mümkün olmasa
da anketlerin gönderiminden başlayarak kitabın elinize ulaşmasına kadar
geçen süreçte emeği olan ve katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç
biliyorum. En büyük teşekkürü de bu kitabı hazırlama fikrinin sahibi Sayın
Müge Yalçın’a sunmak istiyorum. Zira bu kapsamlı içeriğin altında, en
zorlu anlarda bile cesaret veren ve çözüm yolları gösteren Müge Yalçın’ın
imzası yer alıyor.
Sözlerimi tamamlarken MY Executive Yayınları arasında yerini alan
Aile Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kitabımızın
dijital versiyonuna, daha öncekilerle birlikte www.myexecutive.com.tr
adresimizden de ulaşılabilineceğini hatırlatmak istiyorum. Kitabımızda
paylaştığımız bilgilerin şirketler için yarattığı katma değerin her paylaşımda
katlanarak artmasını umuyorum.
Aile şirketlerinin paylaşılan bilgilerin tüm detaylarından faydalanması
dileğiyle,
LEVENT GÜRÜN
İletişim Danışmanı
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I.

YÖNETIM
KURULUNDA
KAÇ ÜYE
BULUNUYOR?

A

nonim şirketlerin zorunlu organlarından biri olan yönetim
kurulları, strateji ve politikaların belirlendiği, en önemli
kararların alındığı yerler. Dolayısıyla şirket geleceği için hayati
öneme sahipler. Şirketin en önemli organı olan yönetim kurullarında
üye sayısı, şirketin yaşam döngüsünde bulunduğu aşamaya bağlı olarak
değişkenlik gösterebiliyor. International Finance Corporation (IFC), aile
şirketlerinin kuruluş aşamasından itibaren geçirdiği farklı dönemleri;
‘kurucular’, ‘kardeş ortaklığı’ ve ‘kuzen konfederasyonu’ başlıkları altında,
üç temel aşama modeliyle tanımlıyor.1 Kurucular aşamasındaki şirketlerin
yönetim kurulunda, genellikle daha az sayıda üye bulunurken, kuzen
konfederasyonu aşamasındaki bir aile şirketinde bu sayı yükselebiliyor.
Corporate Library tarafından yapılan bir araştırmaya göre; küresel ölçekte
yönetim kurullarının üye sayısı ortalaması 9,2.2 Türkiye’de ise BIST’e
kayıtlı şirketlerde bu oran 6,8.3 Anketimize katılan 121 şirketin yönetim
kurulu üye sayısı ortalaması da bu sayıya yakın; 6,3 olarak tablolara
yansıyor. Sonuçlara daha yakından baktığımızda, katılan şirketlerin yüzde
48,33’ünde üye sayısının 5 ila 7 arasında olduğunu gördük. Şirketlerin
yüzde 25’i üye sayısının 5’ten az ve yüzde 4,17’si de 11’den fazla olduğunu
belirtiyor. Yönetim kurulunda üye sayısı 8 ila 11 arasında olan aile
şirketlerinin oranı ise yüzde 22,50.

1
2
3

http://www.tkyd.org/files/downloads/faaliyet_alanlari/yayinlarimiz/tkyd_yayinlari/ifc_aile_sirketleri_yonetim_rehberi_2013.pdf
https://www.investopedia.com/articles/analyst/03/111903.asp
https://www.kagider.org/docs/default-source/diger-raporlar/t%C3%BCrkiyede-y%C3%B6netim-kurulunda-kad%C4%B1nlar.pdf?sfvrsn=4
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II.

YÖNETIM
KURULUNUN
YAPISI
NASIL?

Ş

irketlerin sürdürülebilir başarısında belirleyici rolü olan kurumsal
yönetim; yöneticiler, yönetim kurulu, hâkim hissedarlar, azınlık
hissedarlar ve diğer menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerle ilgileniyor.4

Adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde
yükselen kurumsal yönetimin güçlü şekilde uygulanabilmesi için; yönetim
kurullarında çeşitliliğin (diversity) sağlanması ve bağımsız üyelerin varlığı
büyük önem taşıyor. Aile şirketleri, son yıllarda yönetim kurullarında daha
fazla sayıda kadın üyeye yer açıyor. Yasal bir zorunluluk olmadığı halde,
bağımsız üyelere talebin de aile şirketleri arasında yükselen bir trend olarak
öne çıktığı görülüyor.
Aile şirketleri bağımsız üyeleri fark etti
Şirketlerin strateji geliştirme süreçlerine değerli katkılar sağlayan bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin, aile şirketlerinde; kurumsal yönetim ilkelerinin
daha etkili şekilde uygulanmasından yeni nesil aile üyelerinin yönetime
hazırlanmasına kadar geniş bir yelpazede görevler de üstlendikleri
görülüyor. Ülkemizde Sermaye Piyasaları Kurulu’nun (SPK) 2011 yılında
yaptığı düzenlemeyle, halka açık şirketlerde zorunlu hale getirilen bağımsız
yönetim kurulu üyeliği, yarattığı katma değerin fark edilmesi sonucu,
özellikle son yıllarda halka açık olmayan aile şirketleri tarafından da tercih
ediliyor. Anketimize katılan şirketlerin yüzde 73,33’ü yönetim kurullarında
en az 1 bağımsız üye bulunduğunu belirtiyor. TAİDER Aile İşletmeleri
Derneği’nin 201 üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve sonuçlarını Nisan
2021’de yayınladığı bir araştırmaya göre; bağımsız üye bulunan yönetim
kurulu oranı yüzde 27.5
4
5

http://ifcln1.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/WhyCG.
https://www.taider.org.tr/images/belgeler/tai%CC%87der-uye-profil-ve-eg%CC%86ilimler-aras%CC%A7tirmasi-raporu.pdf
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TUNCAY ÖZİLHAN
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETIM KURULU, DOĞRU KIŞILERIN DENGELI KARIŞIMINDAN
OLUŞMALI
Dünyadaki hızlı değişim; esneklik, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik gibi
kavramların şirketler için önemini daha da arttırıyor. Sürdürülebilir büyüme,
gelecek nesillere aktarma, şirketlerin giderek güçlenecek yapılara dönüşmesi
eskiye göre daha hayati konumda. Şirketlerin temellerini güçlendirmek,
onları uluslararası standartlarda bir yönetim ve kontrol yapısına kavuşturmak,
rekabet güçlerini korumak ve artırmak hem şirketlere hem de Türkiye’ye
kazandırıyor. Yönetim kurulu ise, şirketlerde pay sahipleri ile yöneticiler
arasındaki bağı oluşturan en önemli unsur. İşletmenin hayatını sürdürebilmesi
için gözetimi, yönetim kurulunun sorumluluğunda. Yönetim kurulu, alacağı
stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun
düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla kurumun öncelikle
uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Bu kritik rol
sebebiyle işletme pay sahiplerinin yönetim kurulu seçimi, şirketin başarısını
büyük oranda etkileyen bir faktör. Yönetim kurulunun, şirketin stratejisinin
belirlenmesinden üst yönetimin işe alınmasına, kurum içi motivasyonun
sağlanmasından sürekli öğrenme ve gelişim ortamının oluşturulmasına
kadar birçok noktada yönlendirme sorumluluğu bulunuyor. İdeal yönetim
kurulu ilk olarak, hissedarların uzun dönemli ihtiyaçlarını yansıtmalı; şirket
yönetiminden bağımsız ve yetkin olmalı. Yönetim kurullarında hangi yetenek,
davranış biçimi ve niteliklere sahip kişilere ihtiyaç duyulduğuna dikkat
edilmeli. Her şirket için geçerli ideal bir üye kombinasyonundan bahsetmek
mümkün değil. Şirketin yapısına ve faaliyet gösterdiği sektördeki değişimlere
göre bu ihtiyaçlar değişebilir. En genel haliyle, her yönetim kurulunun
dışarıdan bakış açısına, şirketin işleriyle alakalı tecrübe ve bilgiye sahip,
yönetime artı değer sağlayacak doğru kişilerin dengeli bir karışımına ihtiyacı
var.
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Anketimize katılan şirketlerin yönetim kurullarında görev yapan bağımsız
üyelerin, toplam üye sayısına oranı ise yüzde 19,60’tır. BIST şirketlerinde
ise bu oranın, 2020’de yüzde 30’lara ulaştığını biliyoruz.6

Yönetim Kurulu Yapısı - Bağımsız Üye Oranı
Bağımsız Olmayan
Yönetim Kurulu Üyesi
%80,40

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
%19,60

MURAT ÜLKER
YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAĞIMSIZ ÜYE SEÇERKEN BUNLARA DIKKAT
Bağımsız yönetim kurulu üyesi ilk olarak işinizle, sektörünüzle alakalı olmalı.
İkincisi, referans kontrolleri mutlaka yapılmalı ve iyi niyetinden şüphe
duyulmamalı. Üçüncüsü, sizin iş yapış biçiminizle barışık olmalı. Yani ne
istiyorsunuz, bilmeli. En çok yapılan hatalar ise, bana göre iki tane. Birincisi,
bağımsız yönetim kurulu üyesinin kraldan çok kralcı olması. İkincisi ise,
kendini şirketten bağımsız sanması. Bir de tabi yol göstereceğine, ne olmuyor,
sadece onu anlatanlar var! Siyasette bu çalışır ama iş hayatında siz asla bu tür
bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile çalışmayın.

6

https://www.kagider.org/docs/default-source/diger-raporlar/t%C3%BCrkiyede-y%C3%B6netim-kurulunda-kad%C4%B1nlar.pdf?sfvrsn=4
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Yönetim kurullarında bağımsız üye bulunan şirketleri, bağımsız üye
sayısına göre gruplandırdığımızda, yüzde 63,64’ünün 2 bağımsız üyeye
kurulda yer verdikleri görülüyor. Söz konusu şirketlerin yüzde 21,59’u 1
bağımsız üyesi ve yüzde 9,09’u da 3 bağımsız üyesi olduğunu belirtiyor.
Yönetim kurullarında 4 ve daha fazla bağımsız üyesi olan şirketlerin oranı
ise yüzde 5,68.

Yönetim Kurulu Yapısı - Bağımsız Üye Sayısı
3 Bağımsız Üyesi Bulunanlar
%9,09
2 Bağımsız
Üyesi Bulunanlar
%63,64

4 Bağımsız
Üyesi Bulunanlar
%5,68
1 Bağımsız
Üyesi Bulunanlar
%21,59

AHMET C. DÖRDÜNCÜ
AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI
DIŞARIDAN BIR GÖZ OLMASI ÖNEMLI
Yönetim kurullarının bu dönemde sürdürülebilirliğe çok daha fazla
dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Pandeminin şirketlere en önemli
öğretilerinden biri de bu oldu. Sürdürülebilir kalkınma Akkök Holding’in
geleceğe yönelik tüm stratejilerinin temel yapı taşlarından biri. Çok
boyutlu ele aldığımız bu yaklaşımı kurumumuzun bütün organizasyonel
yapılanmasında yerleşik olarak benimsiyoruz. Dünyanın en büyük
sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Global Compact’in Türkiye
yerel ağının başkanıyım ve Global Compact’in tavsiye ve yönlendirmelerinin
sürdürülebilirlik konusunda tüm şirketler için çok değerli olduğunu
düşünüyorum. Bu çerçevede de aile şirketlerinin kendi anayasalarını
hazırlamalarını ve yönetim kurullarına kadınlar öncelikli olmak üzere
muhakkak dışarıdan bir gözü dahil etmelerini tavsiye edebilirim.
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HURŞİT ZORLU
ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK VIZYONU
Covid-19 salgını, tüm dünyaya hızlı bir şekilde etkin sistemsel değişiklikler
yapılması ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerekliliğini hatırlattı.
Günümüzde ve gelecekte, şirketlerin kurumsal dayanıklılık gösterebilmesi
için güçlü bir sürdürülebilirlik vizyonuna sahip olması artık olmazsa olmaz.
Güçlü ve etkin kurumsal yönetişim, iyi bir performans sergilemek ve
sürdürülebilir büyüme sağlamak için büyük önem taşıyor. Günümüzde etkisi
giderek artan iklim krizi, küresel salgın gibi toplum sağlığı ve ekonomik
düzenin kırılganlığını ortaya çıkaran gelişmeler, hızla artan nüfus, teknoloji
ve dijitalleşme gibi trendler sürdürülebilir büyümeyi ve iş dünyasını yakından
ilgilendiriyor. Pandemiyle getirilen kısıtlamalar ve kapanan ekonomiler, ticari
faaliyetlerin yavaşlamasına sebep oldu. Bu olumsuz etkilerin yanı sıra ulaşım
gibi sektörlerde görülen yavaşlama, hava kirliliğinin azalmasını ve enerjiye
olan talebin gerilemesiyle sera gazı salımlarının düşmesini sağladı. Pandemi
sonrası küresel salımlardaki azalmayı devamlı kılmak için yapılan yeni
ekonomik yatırımların, sürdürülebilirlik bakış açısıyla değerlendirilmesi daha
fazla önem kazandı.
Çevresel etkileri düşük yatırımların desteklenmesi, özellikle Avrupa Birliği
ile ticari ilişkileri olan şirketleri yakından ilgilendiriyor. Atıkların azaltılması,
israfın önlenmesi ve plastik kirliliğinin önüne geçilmesi için atık yönetimi
yaklaşımının değişmesi gerekiyor. Su kaynaklarının etkin kullanılmaması ve
nüfusla doğru orantılı yükselen su tüketimi, su stresinin artmasına neden
oluyor. Ayrıca insan faaliyetlerine bağlı olarak arazi kullanımının değişmesi,
küresel olarak biyoçeşitliliği etkileyen en önemli etkenlerin başında geliyor.
Bu alanlardaki çalışmaların hızla artması gerekiyor. Dolayısıyla şirketlerin
yeşil dönüşümüne yönelik hedefleri artarak devam edecektir. Geleceğe
hazırlanırken, ekonomik alanda sürdürülebilirlik için dijital teknolojilerdeki
gelişime entegre olmak ve bu alandaki gelişmelerin sunduğu fırsatların
tüm iş süreçlerinde kullanılması da ön plana çıkıyor. Ayrıca iş modellerinin
sürdürülebilir dönüşümünde öncelikli konular arasında Ar-Ge ve inovasyon
yatırımları yer alıyor. Sosyal alanda da sürdürülebilirlik çalışmaları giderek
artacaktır. Şirketler, toplumu ve insanı ileri taşımak, dünyamızı gelecek
nesillere en iyi şekilde aktarmak konusundaki sorumluluklarının farkında.
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Yönetim kurulunda denetimle vekalet dengesi: İcracı üye
Genel olarak şirketlerde yönetim kurulunun en kritik görevleri; üst
yönetime danışmanlık yapmak, üst yönetimi denetlemek ve şirkete kaynak
bulmak olarak sıralanıyor. Yönetim kurulunca belirlenen stratejileri hayata
geçirme ve şirket hedeflerini gerçekleştirme sorumluluğunu da üstlenen
üyeler, SPK tebliğlerine göre; icracı olarak tanımlanıyor. Bu üyeler, fiilen de
şirkette üst düzey yönetici oluyor. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin
icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye sınıflandırmasında hangi gruba
dahil olduğunun belirtilmesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması
açısından büyük önem taşıyor. Yönetim kurulunda icracı üyelerin fazla
sayıda olması denetim süreçlerini etkilerken, hiç olmaması da vekalet
sorunu yaşanmasına yol açabiliyor.
Genellikle yönetim kurullarında yer aldığını gördüğümüz CEO, icranın
başıdır. Yönetim kurulu başkanının aynı zamanda icranın başında olması
da aile şirketlerinde rastlanan uygulamalar arasında yer alıyor. Halka
açık şirketlerde ise eğer yönetim kurulu başkanı icranın da başında yer
alıyorsa SPK, bu durum için gerekçeleriyle birlikte Kamuoyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) açıklama zorunluluğu getiriyor.
Anketimize katılan 121 şirkette, toplam yönetim kurulu üyelerinin yüzde
26,62’sinin icracı olduğu, fiilen şirketin üst düzey yönetiminde görev aldığı
görülüyor.

Yönetim Kurulu Yapısı - İcra Görevi Durumu
İcracı Olmayan
Yönetim Kurulu Üyesi
%73,38

İcracı
Yönetim Kurulu Üyesi
%26,62
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ALİ KAMİL UZUN
YÖNETIM KURULU DANIŞMANI TÜRKIYE İÇ DENETIM ENSTITÜSÜ KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI
SAYISAL DENGE KADAR ÇEŞITLILIK DE ÖNEMLI
Yönetim kurulunun görevi, yöneticileri atamak ve denetlemektir. Bu nedenle
icra kurulu ve yönetim kurulu ayrı olmalıdır. Bununla birlikte SPK, halka açık
şirketlerin yönetim kurullarının çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden
oluşmasını zorunlu tutmaktadır.
Bu çerçevede, yönetim kurulunun icrayı denetleme görevini göz önüne
aldığımızda; yönetim kurullarında icracı ve icracı olmayan üyelerin sayısı
arasında bir denge olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu denge her şirkete,
sektöre, ortaklık yapısına göre değişiyor. Dengeli bir yönetim kurulu yapısı
için üye sayısının, tek sayı olması büyük önem taşıyor. Sayının dışında
önemli bir diğer başlık ise çeşitliliktir. Yönetim kurullarının, farklı cinsiyet, yaş,
yetkinlik, tecrübe, geçmiş deneyimlere sahip üyelerden oluşması gerekiyor.
Ayrıca bağımsız üyelerin sadece toplantılara katılmaları değil, şirkete
zaman ayırmaları, olan biteni takip etmeleri ve şirkete dışarıdan kıyaslama
yapılabilecek bilgi ve tecrübeler ile farklı bakış açılarını da getirmeleri
bekleniyor.

Yönetimde kadının varlığı adım adım güçleniyor
Son yıllarda, yönetim kurullarında kadın oranının artışıyla ilgili olarak
dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda; ABD’deki en büyük 3 bin
halka açık şirkette yönetim kurulu koltuklarının yüzde 25,6’sını kadınların
oluşturduğunu görüyoruz. ABD’deki yönetim kurullarında ve liderlik
rollerinde cinsiyet dengesini geliştirmek için faaliyet gösteren Women
on Boards tarafından hazırlanan rapora7 göre; bu oran sadece Haziran
2020 – Haziran 2021 tarihleri arasında 3 puan yükseldi. Kuruluş, bu
artışın devam etmesini beklediklerini ve 2029 yılına gelindiğinde, cinsiyet
eşitliği açısından daha dengeli yönetim kurulları görmeyi hedeflediklerini
belirtiyor.8 Bu öngörüyü destekleyen bir gelişme de S&P 500 listesinde
yaşanıyor. Yönetim kurulundaki kadın üyelerinin oranı yüzde 30’un
üzerinde olan şirket sayısının, Temmuz 2021’de kurullara giren yeni
üyelerle birlikte 251’i bulduğu görülüyor.9
7
8

9

https://www.womenonboards.net/en-au/about-us/why-join-wob
https://www.bizjournals.com/bizwomen/news/latest-news/2021/10/number-of-women-on-large-company-boards-tops-25.html?page=all
https://5050wob.com/reports/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/women-s-gains-push-majority-of-s-p-500-boards-into-the-30-club
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Ülkemizde de yönetim kurullarında kadın üyelere yer vererek, karar
mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin etkin şekilde sağlanması
yolunda ilerleyen şirketlerin oranı, her geçen gün artıyor. Öyle ki BIST
şirketlerinin yönetim kurullarında görev alan kadın üye oranı, geçen
yıla göre yüzde 5,3 artarak yüzde 17’ye ulaşıyor. Anketimize katılan 121
şirkete baktığımızda; kadın üyelerin, tüm yönetim kurulu üyelerine
oranının yüzde 25,70 olduğunu görüyoruz. BIST ortalamasının üzerindeki
bu sonuç, anketimize katılan şirketlerde, aile üyelerinin hissedar olarak
yönetim kurulunda yer almasına bağlanabilir. Zira TAİDER Aile İşletmeleri
Derneği’nin Nisan 2021 tarihli araştırmasında da şirketlerin yönetim
kurullarındaki kadın üye oranı yüzde 31’e ulaşıyor.10 Araştırma raporunda;
firmaların yüzde 22’sinde, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasını
kadınların oluşturduğu belirtiliyor.

Yönetim Kurulu Yapısı - Kadın Üye Durumu
Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

%74,30

Kadın Yönetim Kurulu Üyesi

%25,70

Yönetim Kurulunda Kadın Üye Sayısı
2 Kadın Üye Bulunan Şirketler

%28,42
1 Kadın Üye Bulunan Şirketler

%49,47

3 Kadın Üye
4 ve Daha Fazla Kadın Üye

%10,53

10

%11,58

https://www.taider.org.tr/images/belgeler/tai%CC%87der-uye-profil-ve-eg%CC%86ilimler-aras%CC%A7tirmasi-raporu.pdf

Z AMANI G ELDİ M İ ? N E S ÖYLÜYOR, N E D ÜŞÜNÜYORLAR ? l 25

SİMONE KASLOWSKİ
TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖNETIM KURULLARINA KADINLARIN KATILIMINDA GIDILECEK
YOLUMUZ VAR
Geçen yıllarda tüm çabalara rağmen yönetim kurullarında kadın temsilinin
yetersiz kalması AB başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeyi harekete
geçirdi ve çeşitli yasal düzenlemelerle yönetim kurullarındaki kadın üye
sayılarına ilişkin hedefler, yasal zorunluluklar getirildi. OECD’nin 2021’de
yayımlanan Kurumsal Yönetim Raporu sonuçlarından, yönetim kurullarında
özellikle cinsiyet eşitliği konusunda daha çok mesafe kateden şirketlerin
çoğunun, halihazırda yüksek gelirli ülkelerde yer aldığını görüyoruz. Bu
çabalara ve katedilen mesafeye rağmen, gelişmiş ülkelerde bile yönetim
kurulunda cinsiyet eşitliğini sağlamış firma oranı yalnızca yüzde 5!11 Rapor
sonuçlarına göre, yönetim kurullarında kadın temsili açısından Türkiye, OECD
ortalamasının (%28) gerisinde kalıyor.
Kapsayıcılıkla ilgili veri çok az
Elbette yönetim kurullarının çeşitliliğini sadece kadın üye sayısını artırarak
gerçekleştiremeyiz. Farklı sosyal ve profesyonel kimliklere sahip çalışanların,
yönetim kademesinde yer almalarının önünü açan politikalar geliştirmeliyiz.
Bu grupların istihdama erişiminin sağlanması ve insan kaynakları
süreçlerindeki iyileştirmelerle daha kapsayıcı bir yönetim kurulunun önünü
açabiliriz. Yönetim kurullarında kadın temsilini gösteren çok sayıda araştırma
mevcut. Ancak farklı yaş gruplarından, sosyal kimliklerden grupların
yönetim kurullarına katılımına ilişkin dünya genelinde çok az sayıda veriye
ulaşabiliyoruz. Türkiye’de ise bu alanda bir veri setine ulaşmak neredeyse
imkânsız. Bu alandaki nadir çalışmalardan biri olan U.S. Spencer Stuart Board
Index’inin 2020 yılı verilerine göre, S&P 500 firmalarının yüzde 24’ü, yeni
yönetim kurulu üyesi seçerken çeşitliliğe önem vermeyi taahhüt ediyor ve bu
firmaların yönetim kurulu üyelerinin sadece yüzde 22’si azınlıktaki gruplardan
geliyor.12 Yine aynı çalışmaya göre, S&P 500 firmalarının yönetim kurulu
üyelerinin sadece yüzde 17’si 50 yaş ve altı.13
Unutmamalıyız ki; dijitalleşme ve yeşil düzen kavramları çerçevesinde değişen
dünya dinamiklerini anlayacak genç yeteneklerin de karar mekanizmalarında
söz sahibi olması şirketlerin geleceği için çok önemli.
11
12
13

https://5050wob.com/directory/
https://www.spencerstuart.com/-/media/2020/december/ssbi2020/ssbi_2020_highlights.pdf
https://www.spencerstuart.com/-/media/2020/december/ssbi2020/ssbi_2020_highlights.pdf
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Tek kanatla uçmak mümkün değildir
Anket çalışmamızın sonuçlarına baktığımızda da katılan şirketlerdeki
kadın yönetim kurulu üyesi oranının yüzde 25,70’i bulduğu görülüyor.
Bu şirketlerin yüzde 49,47’sinde sadece bir kadın üye bulunuyor. Yüzde
28,42’sinde iki, yüzde 11,58’inde üç kadın yönetim kurulu üyesi var.
Yönetim kurulunda dört ve üstünde kadın üyeye yer veren şirketlerin oranı
ise yüzde 10,53. Akkök Holding de bu şirketlerden biri. Yönetim kurulunda
kadın üye oranının yüzde 50 olduğunu belirten Akkök Holding İcra
Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, “İş hayatım boyunca hep kadınlarla
beraber çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Her biriyle çalışmak bana çok şey kattı, çok şey öğretti” diyor ve ekliyor:
“Şu an görev aldığım Akkök Holding’de üst düzey yönetici arkadaşlarımın
birçoğu kadın. Kadınlar her zaman şirketlerde soran, sorgulayan, konuları
cesaretle ele alan pozisyondalar. Gelişmiş toplumlarda kadınların daima
etkili ve karar verici görevlerde bulunmaları tesadüf olarak yorumlanamaz.
Her zaman ısrarla söylediğim gibi: ‘Dünya nüfusunun yarısı kadınken
tek kanatla uçmak mümkün değildir’. Kadınların yönetim kurullarında
daha fazla yer almaları ve sadece bununla sınırlı kalmayıp iş hayatında
ve toplumsal yaşamın tamamında çok daha görünür olabilmeleri uzun
zamandır gündemde olan bir konu. Bilimsel verilerin de ortaya koyduğu
üzere, en az yüzde 30 oranında kadınların yer aldığı yönetim kadroları,
karar kalitesinde niteliksel gelişme sağlıyor.”
Dördüncü, yaklaşık dört yıldır başkanlık görevini üstlendiği Yüzde 30
Kulüp’ün hedefinin de Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yönetim
kurullarındaki kadın oranını yüzde 30’a çıkarmak olduğunu belirtiyor. “Şu
an bizde tavsiye niteliğinde olan yönetim kurullarında kadın üye kotasını
zorunlu hale getirmek mutlaka bir fark yaratacaktır ancak önemli olan,
sivil toplum kuruluşlarının, genel olarak kadınların toplumdaki yeriyle
ilgili bakış açısını değiştirecek, tabana yayılan çalışmalar yapması” diyor.
Sadece erkek üyelerden oluşan yönetim kurulları
Anketimize katılan şirketlerin yüzde 21,67’si, yönetim kurullarında hiç
kadın üye olmadığını belirtiyor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu tarafından, 2020 yılı verileri kullanılarak hazırlanan rapora
göre; BIST şirketlerinde yönetim kurulu tamamen erkek üyelerden
oluşan şirketlerin oranı yüzde 33,8. BIST şirketlerinde kurumsal yönetim
ilkelerinin, Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında daha yüksek oranda
ve güçlü şekilde uygulandığı göz önüne alınılırsa, bu oranın Türkiye
genelindeki durumdan daha iyi olduğu öngörülebilir.
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LALE SARAL DEVELİOĞLU
YÖNETİM KURULUNDA KADIN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÖNETIM KURULUNDA KADIN KONUSUNU ERKEKLER DE SAHIPLENMELI
Yapılan araştırmalar, kadınları yönetim kurullarına dahil etmenin sermayenin
geri dönüşüne katkısı olduğunu, yönetim kurullarında en az iki kadın
bulunan şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini ve cirolarını arttırdığını
kanıtlıyor. Yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yönetim kurullarında
kadın sayısı arttıkça; kurum kültürü ve yönetişim, değerlere, şeffaflığa ve
sürdürülebilirliğe daha bağlı şekilde gelişiyor. Ancak biz Yönetim Kurulunda
Kadın Derneği olarak sadece bu sebeplerle yola çıkmıyoruz. Yönetim kurulu
odasındaki her türlü çeşitlilik daha fazla değer yaratır. Biz de çok farklı
sektör ve uzmanlıktaki üst düzey kadınlarımızı, yönetim kurullarının daha
etkin ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun şekilde işlemesi odağıyla
eğitiyor ve hazırlıyoruz. Önemli büyüklükte bir lider kadın yetenek havuzu
var ancak kullanmıyoruz ve dünyanın gerisinde kalıyoruz. Bu mesele sadece
bir kadın meselesi gibi görülmemeli; yetenek havuzunun değerlendirilmesi,
kaynakların etkin kullanımı ve dolayısıyla ekonomik ve toplumsal fayda
olarak ele alınmalı. Bu nedenle, en az kadınlar kadar erkekler de sorumluluk
alıp konuyu sahiplenmeli. İlerleme için özel sektör, kamu, STK, uluslararası
örgütler gibi tüm paydaşların birlikte çalışmasının önemli olduğunu, teşvik ve
yönlendirmelerin süreci hızlandıracağını düşünüyoruz.
Kadınların üst yönetimde söz sahibi olması toplumu ileri taşıyor
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin ana amacı, yönetim kurullarında kadın
temsilini artırarak toplumsal kalkınmayı desteklemektir. Yönetim kurullarında
eşit cinsiyet temsilinin toplumsal ve ekonomik faydası konusunda tüm
paydaşları ikna etmek ve kadınları bu yolda geliştirmek misyonu ile
çalışıyoruz. Mentorluk, eğitim ve değerlendirme araçlarını kullanarak yönetim
kurullarına kadın aday yetiştiriyoruz ve seçim sürecinde kadınların da adil
bir şekilde değerlendirmeye sokulmasını destekliyoruz. Yönetim kurullarına
kadın üye atamak isteyen kurumlara; sektör, yetkinlik, global tecrübe, yönetim
deneyimi çerçevesinde ihtiyaçlarını analiz ederek tavsiye listesi iletiyoruz ve
yetkin kaynak bulmalarına destek oluyoruz. Yönetim kurulu başkanlarına
çağrı mektubu, Mezun Albümü, yönetim kurullarına atanan lider kadınlara
gönderilen Tebrik Kiti gibi çeşitli araçlarla yönetim kurullarına kadın üyelerin
atanmasına dikkat çekerek çeşitliliği teşvik ediyoruz.
Kadınlar daha fazla söz sahibi olabildiğinde toplumun daha ileriye gideceğini
biliyoruz. Bu bilinç ve azimle, yönetim kurullarında eşit temsiliyet ve
kurumsal yönetişim prensiplerinin etkin işlerliğini sağlama doğrultusunda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
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Yönetim kurullarında farklı yaş gruplarından üyelerin varlığı
Günümüzde iş hayatında yer almaya başlayan Z kuşağı, şirketler için
her geçen gün daha önemli bir grup haline geliyor. Şirketler hem çalışan
hem de tüketici olarak farklı davranış ve alışkanlıklarıyla öne çıkan Z
kuşağını anlamaya ve onlarla güçlü bağlar kurmaya çalışıyor. Bu nedenle iş
dünyasında, Z kuşağından temsilcilerin yer aldığı gölge yönetim kurulları
ya da danışma kurulları yaygınlaşıyor. Bununla birlikte yönetim kurulu
üyelerinde aranan önemli özellikler arasında yer alan sektörel tecrübe,
yüksek kişisel itibar ve güçlü ilişkiler doğal olarak belli bir yaşı gerektiriyor.
ABD’de, 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, S&P500 şirketlerinde
yönetim kurullu üyelerinin yaş ortalamasının 63,5 olduğunu gösteriyor.14
Anket sonuçlarımızda da yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının
46 ila 65 yaş aralığında olduğunu gördük. Bu gruba daha yakından
baktığımızda, anketimize katılan şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin
yüzde 27,54’ü 56 ila 65 yaş aralığında ve yüzde 26,95’i de 46-55 yaş
aralığındaydı. 66-75 yaş aralığındaki yönetim kurulu üyelerinin oranı yüzde
14,07 ve 75 yaşın üstünde olanların da yüzde 5,39’du. Anket sonuçlarında
yönetim kurulu üyelerinin yaklaşık dörtte birinin, yüzde 26,05’inin, 45
yaşından daha genç olduğu ortaya çıktı.

MURAT KOLBAŞI
ARZUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BIZI BESLEYEN GENÇ VE DINAMIK KADRO
Arzum’da biz çeşitliliği sağlarken, şirket çalışanı, üst düzey yönetici, yönetim
kurulu üyesi gibi bir ayrım gözetmiyoruz. Başarımızdaki en önemli faktör,
belki de bu bakış açısına sahip olmamız. Bildiğiniz gibi şirketlerin stratejik
kararlarını alacak deneyime sahip kişilerden oluşan yönetim kurullarında, bu
deneyime paralel olarak yaş da bir miktar artabiliyor. Bunu, sürecin doğal bir
parçası olarak kabul ediyorum. Ama kurduğumuz düzende yönetim kurulunu
besleyenler, genç ve dinamik kadronun ta kendisi. Onlar bize, biz onlara ışık
tutarak, yaş gibi kriterlere takılmadan, şirketin en iyi şekilde ilerlemesi için
çabalıyoruz. Bizim için her zaman en önemli kriter; yönetim kurulu üyelerinin
şirkete en iyi katkıyı sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması.
Bahsettiğim birikim ve deneyimi olan herkes; genç, orta yaşlı veya yaşlı gibi
kriterlerden bağımsız şekilde aramıza katılabilir. Her birinin deneyiminden
faydalanmak bizi mutlu eder. İhtiyacın ne olduğunu doğru tespit etmek ve
buna uygun kişileri belirleyip yönetime katmak çok daha doğru bana göre.
14

https://insights.diligent.com/board-composition/sp-500-trend-report-board-composition-diversity-and-beyond/
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AHMET C. DÖRDÜNCÜ
AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI
DIJITALLEŞME KUŞAKLAR ARASI MAKASI KAPATIYOR
Yönetim kademelerine genç kuşakların adapte edilebilmelerinin ve
yönetimsel bazı süreçlerin de gençlerin yenilikçi bakış açılarına göre
evrime uğrayabilmelerinin, günümüzde nispeten daha kolay olabileceğini
düşünüyorum. Çünkü artık her yaştan çalışan dijital uygulamalar ve online
çözümlerden yararlanmak durumunda. Birbirimizden uzak kaldığımız
karantina günlerinde hepimiz dijital dünyada geçirdiğimiz zamanı artırdık.
Bu sebeple dijitalleşmenin kuşaklar arasındaki makası gittikçe kapattığını ve
bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyebilirim. Dijitalleşmenin yaygınlaşması
sayesinde genç kuşakların da daha iyi anlaşılabildiğini düşünüyorum. Tabii ki
bire bir aynı dili konuşabilmek belki düşük bir olasılık fakat onların dünyayı
nasıl kavradıkları ve nelerden beslendiklerini görebilmek çok değerli.
Gerek yönetim düzeyinde gerekse diğer kademelerde dijitalleşme
olmazsa olmaz bir süreç haline geldi. Bu nedenle genç kuşaklara yönelik
konuşabileceğimiz tavsiyeler bir yönüyle de herkesi ilgilendiriyor. Öncelikle
dijital sağlık ve dijital güvenlik çok kritik konular. Bu bağlamda sorumlu
davranabilmek ve bilinçli kullanıcı olabilmek gerekiyor. Ayrıca bilgiye
kolaylıkla ulaşabilen gençlerin iyi birer kurumsal vatandaş olabilmeleri için
yeni fikirlerini ve dünya görüşlerini sıklıkla dile getirmelerini öneriyorum.
Farklılıklara saygılı, hoşgörülü ve değişime açık bir organizasyon kurabilmek
adına, gençlere kulak vermek altın değerinde.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yaşı
66-75 yaş arası
56-65 yaş arası

%14,07

75'ten fazla

%5,39

%27,54

25'ten küçük

%4,20

25-35 yaş arası
46-55 yaş arası

%26,95

36-45 yaş arası

%17,96

%6,89
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III.

YÖNETIM
KURULUNUN
ÇALIŞMA
ŞEKLI

Y

önetim kurullarının hangi sıklıkta toplandığına, üyelerin görev
dağılımına, komitelerin ve danışmanların varlığına ilişkin
sorularımıza verilen yanıtlar, anketimize katılan aile şirketlerinde
çalışma şekline ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Anketimize katılan şirketlerin
yönetim kurullarının yüzde 50’si her ay düzenli olarak toplanıyor. Bunun
yanı sıra yüzde 2,59’u haftada bir ve yüzde 5,17’si de 2 haftada bir kez
toplantı yapıyor. Yönetim kurulu toplantılarını 2 ayda bir gerçekleştiren
şirketlerin oranı yüzde 15,52 iken 3 ayda bir toplananların oranının da
yüzde 18,97 olduğu görülüyor. Ankete katılan aile şirketlerinin yüzde
7,76’sı da gerektiğinde yönetim kurulu toplantısının yapıldığını belirtiyor.
Yönetim Kurulunuz Ne Sıklıkla Toplanıyor?
2 ayda bir

%15,52
3 ayda bir

%18,97

Ayda bir

%50,00
%7,76
%2,59

%5,17
Gerektiğinde

%5,17
2 haftada bir

%2,59

Haftada bir

%5,17
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Yönetim kurulunda görev dağılımı ve komiteler
Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 336. maddesi, anonim şirketlerde
yönetim kurulu üyeleri arasından başkan ve başkan vekili seçiminin her
yıl yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu görev dağılımının yanı sıra üyeler,
yönetim kurulunda oluşturulan komitelerde ve komisyonlarda görevler
alabiliyor. Anketimizde yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı olup
olmadığı sorusuna, katılımcıların yüzde 81,74’ü olumlu yanıt verirken
yüzde 18,26’sının yanıtı olumsuz oluyor.
Yönetim kurulu üyeleri için yazılı görev tanımı olan şirketlerin oranının
ise sadece yüzde 51,33 olduğunu görüyoruz. Bu oranın içinde komiteler
nezdinde, icracı üyeler için veya kısmen şeklinde verilen yanıtlar da yer
alıyor.
Yönetim kurulu komitelerinin olup olmadığı sorusuna ise ankete katılan
şirketlerin yüzde 61,76’sı olumlu yanıt verirken yüzde 38,24’ü olmadığını
söylüyor. Yönetim kurulunda komitelerin olduğunu belirten şirketlere,
bunların hangi komiteler olduğunu sorduğumuzda, yüzde 85,25 gibi
yüksek bir oranda; denetim, riskin erken saptanması ve kurumsal
yönetim komiteleri yanıtı alınıyor. Yönetim kurullarında aday gösterme
ve ücretlendirme komiteleri bulunan şirketlerin oranı ise, yüzde 28,42.
Bunların yanı sıra şirketler için önemi her geçen gün artan sürdürülebilirlik
konusunda faaliyet gösteren komitelerin de olduğunu görüyoruz.

Yönetim Kurulu Komiteleriniz Var Mı?

Var
%61,76

Yok
%32,24
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DUYGU YILMAZ
SÜTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FONKSIYONLARIN YERINE GETIRILEBILMESINDE KOMITE GÜVENCESI
Hiç şüphe yok ki, yönetim kurullarının en önemli görevlerinden birisi;
şirketin misyon, amaç ve uzun vadeli stratejilerinin oluşturulmasına liderlik
etmektir. Uzun vadeli strateji oluşturabilmek için öngörülebilirlik en önemli
faktördür. Öngörülebilirlik, bu kadar hızlı dönüşümün yaşandığı bir belirsizlik
durumunda en zor ve aynı zamanda da en hassas hususlardan biri. Ancak
yönetim kurulunun yapısının önemi de burada öne çıkıyor. Tüm belirsizliklere
rağmen dünyadaki gelişmeleri takip ederek, ‘şirket’i geleceğe hazır hale
getirebilecek bir yönetim kurulu oluşturmamız lazım.
Bununla birlikte, kurumlarda icra fonksiyonları sağlıklı işlemediğinde
yönetim kurullarının daha fazla icra ya da denetleme fonksiyonuna eğilmek
durumunda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla icra fonksiyonlarının işlerliğini
sağlamak diğer önemli bir etken oluyor.
Burada yönetim kuruluna bağlı çalışan komitelerin önemli katkısının da altını
çizmek gerekiyor. Bu komiteler, yönetim kurullarının ana fonksiyonlarını
yerine getirebilmesi için de önemli güvenceler sağlıyor.

Yönetim kurulu üyelerinin yazılı seçim kriterleri var mı?
Anketimize katılan şirketler arasında, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde
yazılı kriterleri olanların oranı yüzde 43,36’ydı. Bu soruya olumlu yanıt
verenlerden bir tanesi, yazılı seçim kriterlerinin sadece bağımsız üye
seçiminde olduğunu belirtirken, bir başka şirket de yazılı kriterleri
olmasına rağmen bunların uygulanmadığını açıklıyor. Ankete katılan
şirketlerin yüzde 56,63’ü de yönetim kurulu üyeleri için herhangi bir yazılı
seçim kriterleri olmadığını belirtiyor.
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RIDVAN YİRMİBEŞOĞLU
RIDVAN YİRMİBEŞOĞLU DANIŞMANLIK KURUCU ORTAĞI
AILE ŞIRKETLERINDE KURUMSALLAŞMANIN 4P’SI
Aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde dikkat edilmesi gereken
prensipleri; sektör, ülke, kültür ve içinde bulunulan dönemden bağımsız
olarak dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; politikaları ihtiyaç duymadan
önce oluşturmak (policies), ortak gaye (purpose), süreç (process) ve ebeveyn
olmak (parenting). Bu dört başlığı, İngilizce baş harflerini kullanarak, kısaca 4P
Prensipleri olarak tanımlıyorum.
1- Politikaları ihtiyaç duymadan önce oluşturmak (Policies): Aile
şirketlerinde ortaya çıkabilecek meseleleri aslında önceden tahmin etmek
zor değil. Bu meseleler gündeme gelmeden önce cevapları verilmelidir.
Politikalar, onlara ihtiyaç duymadan önce oluşturulmalıdır. Politikaları
önceden oluşturmanın güzelliği ise, meseleleri kişisel ve duygusal hale
gelmeden, rasyonel ve rahat bir şekilde çözebilmektedir. İkinci bir faydası
da beklentileri yönetebilmektir. Aile bireylerini belirli konularda önceden
hazırlamak, sürprizlere yer bırakmamaktır.
2- Ortak gaye (Purpose): Nesilden nesle geçen aile şirketleri, ortak bir gaye
(purpose) oluşturmak için çaba ve zaman harcarlar. Aile işini devam ettirmek
için aile bireylerinin kendilerinden öte, anlamlı büyük bir hedef peşinden
koştuklarını hissetmeleri gerekir. Ortak gayeyi oluşturabilen aile şirketleri
nesiller boyu varlığını sürdürürken, ortak gayesi kalmayan aile şirketleri
zamanla işlerden çekilmekteler.
3- Süreç (Process): Aile şirketi olup da ihtiyaç duyabileceğiniz her politikayı
önceden tahmin etmeniz mümkün değildir. Bir gün sürpriz bir konu önünüze
gelebilir. Böyle sürpriz bir durumu başarıyla yönetmek ailenin bir grup olarak
etkili iletişim kurabilmesi, problemleri çözebilmesi, uzlaşma becerilerini
kullanması, kazan kazan çözümlerini üretmesi ve işbirliği yapabilmesine
bağlıdır. Burada süreçten anladığımız, aile bireylerinin meseleleri çözmek için
bir araya gelmesi, düşünce üretmesi, tartışması ve ortak akıl üretmesidir. Bu
süreç içerisinde hissesi az olanla çok olanın sesi eşit çıkmalıdır.
4- Ebeveyn olmak (Parenting): Sonuçta bir aile şirketiyseniz, iyi ebeveyn
olmanın aile şirketinin geleceği üzerindeki etkisini görmezden gelemeyiz.
Unutmayınız ki, çok çalışmaktan bazen ebeveyn rolünüzü unutabilirsiniz.
Oysa iyi ebeveyn olmayı, yeni nesillere iyi bir rol modeli olmayı başararak
aktarmalıyız. Önce bizler iyi birer iletişimci olmalıyız, çocuklarımızla kaliteli
zaman geçirmeli, onları dinlemeli ve sorularını yanıtsız bırakmamalıyız.
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FAİK KURŞUNOĞLU
BT GLOBAL PARTNERS İŞ ORTAĞI VE DANIŞMANI
YÖNETIM KURULUNA SUNULAN BILGILERIN KALITESI ÖNEMLI
Genel olarak şirketler için en üst karar organı olan yönetim kurullarının
yapısında, kotalar veya minimum yüzde oranlar anlayışıyla hareket etmek
doğru değildir. Özellikle aile şirketlerinde; ortaklar arasındaki dengelere ve
şirketin içinde bulunduğu döneme göre, ihtiyaç duyduğu yönetim kurulu
yapısı farklılıklar gösterir. Yaş ve cinsiyet için geçerli olduğu gibi yönetim
kurulundaki bağımsız üye sayısında da bir altın oran yerine, şirketin mevcut
yönetim kurulu yapısında duyulan ihtiyaca göre karar vermenin daha doğru
olduğuna inanıyorum. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin adedi de profili
de şirketin dönemsel hedefleri ve planları doğrultusunda belirlenmelidir.
Yatırım döneminde şirketin finansman ihtiyacı için; kariyerinde bankacılık
olan ve finansmanı temin etme yöntemlerini iyi bilen bir bağımsız üye büyük
önem taşırken, kurumsallaşma sürecinde bir şirkete daha fazla katma değer
sunabilecek bağımsız yönetim kurulu üyesi profili çok daha farklı olacaktır.
Komiteler konusunda görüşümü ise aslında hepsinin tek bir yerde;
icra komitesinde toplanmasının daha doğru ve etkili olduğu şeklinde
özetleyebilirim. Zira genel olarak şirketlerin sıkça tercih ettiği denetim, risk,
kurumsal yönetim gibi başlıklar altında oluşturulan komitelerin, ele aldığı
konuların aslında daha ufak gruplara bölünmeden, tüm yönetim kurulu
üyeleri tarafından ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Şirket için büyük
önem taşıyan bu konu başlıklarının komiteler yerine, doğrudan yönetim
kurulunun gündeminde yer alması karar süreçlerini daha etkili ve isabetli
kılacaktır.
Yönetim kurullarının verimli ve etkili bir şekilde çalışması, şirketin başarısını
sürdürülebilir kılması için doğru bir yapıyla oluşturulması kadar toplantılara
hazırlanma süreci ve toplantıların düzeni, yönetimi de önemlidir. Toplantı
gündemi ve ele alınacak konularla ilgili bilgilendirme dosyası, üyelere yeterli
incelemeleri ve değerlendirmeleri yapabilecekleri süre göz önüne alınarak
paylaşılmalıdır. Bu bilgilendirme, yönetim kurulu danışmanı veya yönetim
kurulu başkanı asistanı konumundaki kişi tarafından yapıldıktan sonra
üyeler gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak toplantıya katılmalıdır. Şirketle
ilgili stratejik kararların alındığı ve risklerin değerlendirildiği yönetim kurulu
toplantılarında, üyelere önceden sunulan bilgilerin kalitesi de haliyle büyük
önem taşımaktadır. Yönetim kurulunun kararlarının başarısının, bu bilgilerin
kalitesine bağlı olduğu unutulmamalıdır.
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Yönetim kurulunun her zaman aynı mekânda toplanmaması ve toplantıların
sürekli aynı oturma düzeniyle gerçekleştirilmemesi, karar alma süreçlerinde
farklı bakış açılarını teşvik etmeye yönelik karşılığı alınacak bir çabadır. Aynı
şekilde toplantılar için yuvarlak masa tercih edilmesinin de önemli bir ayrıntı
olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra pandemi nedeni ile çevrimiçi
yapılan toplantılar yerine mutlaka yüz yüze toplantı düzenine dönülmelidir.
Katılım imkânı olmayan üyelerin de uzaktan bağlanabileceği hibrit bir sistem
izlenebilir.

Bin bilsen de bir bilene danış
Anketimizde yer alan ‘‘Yönetim kurulu danışmanlarınız var
mı?’’ sorusuna verilen olumlu yanıtların oranı yüzde 45,54 iken,
danışmanlardan sadece proje bazlı yararlanan yönetim kurullarının
oranı yüzde 4,46’ydı. Anketimize katılan aile şirketlerinin yarısının,
yönetim kurulu danışmanı olmadığını öğrendik.
Yönetim kurulu danışmanı olan şirketlere, bu danışmanların hangi
fonksiyonlardan geldiğini ve hangi fonksiyonlarda görevli olduğunu
sorduğumuzda ise, finansın yüzde 29,58 ile birinci sırada yer aldığını
gördük. Finansı takip eden diğer fonksiyonlar da yüzde 22,54 ile hukuk,
yüzde 12,68 ile yönetim, yüzde 5,63 ile satış ve pazarlamaydı. Bilişim
teknolojileri, denetim ve SPK konularında uzman danışmanların oranı
ise yüzde 4,23’tü ve bu üç fonksiyon eşit orana sahipti. Finanstan ayrı
olarak özellikle ekonomi fonksiyonunda uzman danışmanı bulunan
şirketlerin oranı yüzde 2,82’ydi. Bunlar dışında iletişim, insan kaynakları,
vergi, bankacılık, sigortacılık, gayrimenkul, M&A, mühendislik, stratejik
planlama ve iş güvenliği fonksiyonlarında danışmanları olduğunu belirten
şirketlerin oranının yüzde 1,40’ar olduğu görüldü.
Danışmanlar Hangi Fonksiyonlardan Geliyor?
Satış&Pazarlama

%5,63

Yönetim

Hukuk

%12,68

Denetim

%4,23

%22,54

SPK

%4,23
BT

%4,23

Finans

%29,58

Ekonomi

%2,82
Diğerleri

%14,08
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PERİHAN İNCİ
İNCİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GÜVEN VE YÜKSEK ITIBAR
Tecrübeli ve kişilerin akıbetinden bağımsız, kuvvetli yönetim takımıyla
desteklenen bir yönetim kurulu, her durumda şirketin varlığını,
sürdürülebilirliğini teminat altına alır. Bir şirkete duyulan güven ve yüksek
itibar, o şirketi geleceğe taşıyan en büyük sermayelerdendir. Bu nedenle
yönetim kurullarında ağırlıklı olarak profesyonel kişilerin yer alması önemli.
İç ve dış denetim mekanizmalarının ve risk yönetiminin sağlıklı çalışması
da öncelikli konular olmalı. İnsan kaynakları planlaması, geleceğin güven
veren lider yöneticilerini yetiştirmek üzere yapılmalı. İnsan kaynağını
kuvvetlendirmek, güçlü bir yönetim takımı oluşturulmasına da olanak veriyor.
Kurumsal bir yönetime sahip olmak, nitelikli insan kaynağı için şirketinizi
daha çekici hale getiriyor. Bunları uygulayabilmek ise iyi bir takım oyunu
kurmaktan geçiyor. İyi bir iç iletişimle tüm takımın aynı yöne bakması, aynı
hedefe kilitlenmesini sağlamak mümkün. Uluslararası platformlarda aktif
olmak, geleceğin trendlerini takip etmek, iş fırsatlarını ortaya çıkarmak ve
yönetim takımına gerekli iletişim kapılarını açmak da başarılı bir yönetimin
anahtarlarından. Kişilerden bağımsız olarak, yönetsel süreçlerin aynı
çizgide devam edebilmesini sağlamak kurumsallaşma için önemli. Bunun
araçlarını geliştirerek ve daha da önemlisi kullanabilmenin sonucu olarak
kurumsallaşmış oluyorsunuz.

İdeal yönetim kurulu, hangi fonksiyona ne kadar zaman ayırmalı?
Şirketlerin geleceğine yön veren kararlara imza atan yönetim kurullarının
mesaisini hangi konulara odaklanarak değerlendirdiği, sürdürülebilir
başarı için büyük önem taşıyor. Oxford Press tarafından yapılan bir çalışma,
yönetim kurullarının fonksiyonlarını dört ana başlık altında topluyor ve bu
başlıkları dört gruba ayırdığı bir matris üzerinde inceliyor.
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Yönetim Kurulunun Fonksiyonları
(Oxford Press’e göre; zamanın ideal dağılımı)
Geleceğe Yönelik

%63

Stratejiyi oluşturmak

%49
Dış çevreye
yönelik

%62

Hesap verebilirliği
sağlamak

%13

Politika ve hedefleri
belirlemek
İcrayı denetlemek
ve izlemek

%14

%24
Geçmişe ve
bu güne yönelik

%37

Şirket içine yönelik

%38

Oxford Press’in ideal zaman dağılımını paylaştığı matrise göre; yönetim
kurulları zamanlarının yüzde 13’ünü hesap verebilirliği sağlamaya
ayırmalı. İcrayı denetlemek ve izlemek için ise, zamanlarının yüzde 24’ünü
ayırmalarının yeterli olacağı belirtiliyor. Bu matriste, yönetim kurullarına;
politika ve hedefleri belirlemek için zamanlarının yüzde 14’ünü ve şirket
stratejisini oluşturmak için de yüzde 49’unu ayırmaları öneriliyor. Böyle
bir zaman dağılımıyla yönetim kurulları yüzlerini hem dış çevreye hem de
geleceğe dönmüş oluyor. Oxford Press, şirketlerin sürdürülebilir başarısı
için yönetim kurullarının zamanlarının yüzde 38’ini şirket içine yönelik
faaliyetlere ayırırken, yüzde 62’sini ise dış çevreye yönelik faaliyetler için
değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Diğer bir önemli nokta da yönetim
kurullarının geçmişe ve bugüne ayırdıkları zamanın neredeyse 2 katını
geleceğe odaklanmak için ayırması gerektiği. Oxford Press, geçmişe ve
bugüne yönelik fonksiyonlar için yönetim kurullarına zamanlarının yüzde
37’sini ayırmasını tavsiye ederken, geleceğe yönelik fonksiyonlar için de
tavsiye ettiği oran yüzde 63’ü buluyor.
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FEYYAZ ÜNAL
BATIÇİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞİRKET STRATEJİSİ YILDA EN AZ BİR KEZ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Şirketin yönünü tayin ettiği ve yapılanları denetlediği yönetim kurulu,
sürdürülebilir başarı için önemli. İçerisinde bulunduğum yönetim kurullarında
üyelerin genelde stratejiyi akıldan ve hızlı çözdüklerini, taktikleri ise
konuşmaktan zevk aldıklarını gördüm. Yani ana konuyu, asıl çerçeveyi ve
şirketin stratejisini konuşmaktan, çalışmaktan ziyade akıllarında kendi
oluşturdukları stratejiye nasıl ulaşılacağını tartışmaktan hoşlanıyorlar.
Herkesin aklındaki strateji de farklı olduğu için ve birbirlerinden haberdar
olmadıkları için taktikler de genelde havada uçuşuyor. Özellikle yeni
üyelerin olduğu yönetim döneminin başında veya hiç yeni üye yoksa bile en
azından yılda bir, tercihen moderatör eşliğinde, şirketin stratejisini gözden
geçirmekte fayda var. Stratejiye zaman ayırılması gerektiğinden bahsederken,
Peter Drucker’ın “Strateji bir emtiadır; icra etmek ise bir sanat” sözünü de
unutmamak lazım. Dolayısıyla yönetim kurullarının icrayı denetleme ve
icraya hedef verme görevlerinin, stratejinin gerisinde kalmaması gerektiğini
düşünüyorum.

Yönetim kurulları fonksiyonlara ne kadar zaman ayırıyor?
Oxford Press, bu ideal tabloyla birlikte, şirketlerin gerçek hayatta hangi
fonksiyona ne kadar zaman ayırdığına dair verileri de paylaşıyor. Oxford
Press’in araştırma sonuçları; yönetim kurullarının, ideal oranların tersine,
daha fazla içe, geçmişe ve bugüne yönelik fonksiyonlara zamanlarını
ayırdığını gösteriyor. Yönetim kurulları, icrayı denetlemeye ve izlemeye;
ideal oran olan yüzde 24 yerine, zamanlarının yüzde 41’ini ayırıyor. Hesap
verilebilirliği sağlamak içinse; yüzde 13 yerine, yüzde 22. Bu nedenle,
aslında geleceğe odaklanması gereken yönetim kurullarının, önerilen
yüzde 37 yerine zamanlarının yüzde 63’ünü geçmişe ve bugüne yönelik
fonksiyonlara ayırdığı görülüyor. Geleceğe yönelik fonksiyonlardan biri
olan politika ve hedefleri belirlemeye ayrılan zaman, gerçek hayatla idealin
eşit olduğu tek alan olma özelliği taşıyor. Fakat geleceğe yönelik bir diğer
fonksiyon olan stratejiyi oluşturmak için yönetim kurullarının ayırdığı
mesainin yüzde 49 yerine yüzde 23’te kalması, şirketlerin geçmiş ile gelecek
arasındaki ideal dengesinin tam tersine dönmesine neden oluyor.
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Yönetim kurulunun fonksiyonlarına, dış çevreye ve şirket içine yönelik
olması açısından baktığımızda da gerçek hayatta durumun önerilen
idealden çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Oxford Press, yönetim
kurullarına; zamanlarının yüzde 38’ini şirket içine ve yüzde 62’sini de
dış çevreye yönelik fonksiyonlara ayırmasını öneriyor. Şirketlerden gelen
yanıtlar ise yönetim kurullarının zamanlarının yüzde 45’ini dış çevreye
yönelik fonksiyonlara ayırdığını ve yüzde 55’ini de şirket içine yönelik
olarak kullandığını gösteriyor.

ÜMİT BOYNER
BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GERÇEK BIR KRIZ YÖNETIMI YAŞIYORUZ
Pandemi kurumsal yönetişim ilkeleri ve sürdürülebilirlik kavramının önemini
somutlayan bir süreç oldu. Hem verimlilik ve hissedar değeri hem de
toplumsal ve ekonomik faydayı bir arada gözeten bir yönetim kurulunun ve
kurumsal değerlerin, şirketler ve toplum için önemi teyit edilmiş oldu. Bunun
yanında farklı görüşleri kurumsal değerler çerçevesinde bir araya getiren
gerçek bir kriz yönetimi deneyimi yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz.
Kurumsal değerlerin, şartlar değiştiğinde ya da zorlaştığında sorgulanacak ya
da terk edilecek değil, tam tersine zor zamanlarda yön bulmamızı sağlayacak
prensipler olduğunu da bizlere gösterdi. Yönetim kurullarında çeşitliliğin
belirleyicisi olan ‘kurumsal değerler’in, tam da değişen ve zor şartlara uyum
sağlamak için gerekli olduğuna inanıyorum.
Duygusal zekâ ve etkin iletişim
İçinde yer aldığım yönetim kurullarında eksikliğini hissetmekten ziyade
önemi daha iyi anlaşılan en etkili yetkinlikler, duygusal zekâ ile etkin ve yalın
iletişim oldu. Pandeminin ilk döneminde şirket yapıları içerisinde, çok farklı
seviyelerde hem sağlıkla hem de istihdamla ilgili büyük kaygılar ortaya çıktı.
İletişimi güçlendirmek ve çalışanlarının yanında olduğunu hissettirmek
önemli liderlik özellikleri ve kurumsal meziyetler olarak daha da önemli
hale geldi. Ayrıca şirketlerin dijital kasları ve yönetim kurullarının, bu alanda
geçmişte aldığı kararlar ve yatırımlar belirleyici oldu.
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ÖZGE BULUT MARAŞLI
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DOĞAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU DANIŞMANI
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK IÇIN KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜ SAĞLIKLI
ÇALIŞTIRILMALI
Ülkemizde şirketlerin yüzde 96’sı aile şirketlerinden oluşuyor. Bu aile
şirketlerinin ancak yarısı kuruculardan ikinci nesle geçerken; üçüncü nesle
de onun yarısı geçebiliyor. Bu verinin bizler için önemi şu noktada başlıyor;
kuruluşların sürdürülebilirliği ve değişen zamanın gereklerine uyumu için
‘kurumsallaşma döngüsünü sağlıklı çalıştırmak’ gerekiyor. Bu kavramın
içerisinde yönetim kurullarının sadece ana hissedarlardan oluşması değil, aynı
zamanda şirketin geleceğini ve bugününü birlikte değerlendirecek, yetkin,
bağımsız üyelerin bulunduğu bir yapıya kavuşması büyük önem taşıyor.
Yönetim kurulunun, ‘icracı’ olmaması, şirketin vizyonuna ve misyonuna odaklı
bir şekilde çalıştırılması da esas konular arasında yer alıyor.
İdeal yönetim kurulu, şirketler için en önemli kaldıraçlardan biri
Bu noktada, ideal yönetim kurulu oluşturmanın ve çalıştırmanın; aile şirketinin
yaşam süresini uzatmak, büyütmek, kârlı bir şirket haline getirmek için en
önemli kaldıraçlardan biri olduğu kuşkusuz. Bu kaldıraç, ‘kurumsallaşma’
döngüsünün çalıştırılmasına da katkı sağlayacaktır. Kurumsallaşma döngüsü,
kurum kimliğinin belirleyici bir parçası olup sonraki nesillerin de gördüğü,
tecrübe ile geliştirdiği bir kültürü oluşturacaktır. Diyelim ki bu kültür, kurucu
nesil tarafından şirkete yerleştirilemedi; bu durumda bu rolü ikinci nesil
üstleniyor. Ancak hangi nesil olursa olsun başlangıç noktasının; yetkin ve
çalışan bir yönetim kurulu olduğu unutulmamalı. ‘Sürdürülebilir iş modeli ve
şirket’ için böyle bir yönetim kurulunun, olmazsa olmaz bir kaldıraç olduğunu
özellikle belirtmek istiyorum. Bu konudaki önerilerimi kısaca özetlemem
gerekirse;
1. Yetkin, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve hissedar/hissedarlardan oluşan
yönetim kurulları oluşturalım.
2. Yönetim kurulunun çalışma şeklini dünya standartları ve iyi örnekleri de
dikkate alarak belirleyelim.
3. Yönetim kurullarını çalışma esaslarına uygun olarak çalıştıralım, alt
komitelerin liderliklerine bağımsız yönetim kurulu üyelerimizi atayalım.
4. Yönetim kurulu başkanının hedefleri arasında ilk üç maddede yer alan
konuların, mutlaka gereğinin yerine getirilmesini sağlayalım.
5. Yönetim kurullarının belirlenmiş çalışma esaslarına uyumunu kontrol edip,
şirketi taşıdığı gelecek üzerinden ‘performans değerlendirmesini’ yapalım ve
bu performansları objektif olarak değerlendirelim.
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Yönetim kurulları, strateji oluşturmaya odaklanmalı
Anket çalışmamızda bu konuya ilişkin bir soruya biz de yer verdik.
Anketimizin sonuçlarına göre; yönetim kurulları zamanlarının yaklaşık
yüzde 30’unu hesap verebilirliği sağlamaya ayırırken, icrayı denetlemek
ve izlemek de zamanlarının yüzde 36,56’sını alıyor. Politika ve hedefleri
belirlemek için mesailerinin yaklaşık yüzde 17’sini ayıran yönetim
kurulları, zamanlarının yüzde 16,49’unu da şirket stratejisini oluşturmak
için kullandıklarını belirtiyor. Oxford Press’in ideal zamanlamasına göre,
şirketlerin diğer bütün fonksiyonlara ayırdıkları zamanı azaltarak strateji
oluşturmaya daha fazla odaklanmaları, mevcut ayırdıkları zamanı üç
katına çıkarmaları gerekiyor.

Yönetim Kurulunun Fonksiyonları
(Anketimizin sonuçlarına göre zamanın dağılımı)
Geleceğe Yönelik

%33,53

Stratejiyi oluşturmak

%16,49

Dış çevreye
yönelik

%46,40

Politika ve hedefleri
belirlemek

%17,04

Hesap verebilirliği
sağlamak

%29,91

İcrayı denetlemek
ve izlemek

%36,56
Geçmişe ve
bu güne yönelik

Şirket içine
yönelik

%53,60

%66,47

TAMER SAKA
TKYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DOĞRU ALTYAPI, GERÇEK DATA, KALIFIYE INSAN…
Esasında şirketlerin önünde stratejik planlama yapmaya yönelik herhangi
bir engel yok. Üç kişilik bir işletme dahi, kendine göre stratejik bir planlama
yapabilir. Bu noktada en temel sıkıntılardan biri, strateji oluşturmanın
sağlayacağı faydalara inanmamak. Onun ardından da stratejik planlamaya
ve bu plan doğrultusunda yürütülecek süreçlere hâkim olacak insan kaynağı
alanında yaşanan eksiklik geliyor. Bir şirket strateji oluşturmak isteyebilir
ancak doğru altyapı, gerçek data ve bunu yönetecek insanlar yoksa strateji
hedefi başarısızlıkla sonuçlanır.
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IV.

YÖNETIM
KURULU
ÜYESİ
SEÇİMİ

Stratejik düşünme, yönetim kurulu üyesi
seçiminde en çok aranan kriter

Y

önetim kurulları üyelerden oluşur ve en doğru yapıyı oluşturmak
için birbirini tamamlayan ve uyum içinde çalışan üyeleri bir
araya getirmek gerekir. Bu nedenle doğru yönetim kurullarının
oluşturulmasında, mevcut yapıda eksikliği görülen özelliklere sahip
üyelerin kurula dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle anketimizde,
şirketlerin yönetim kurulu üyesi seçiminde aradıkları kriterleri öncelik
sırasına göre sıralamasını istedik. Anket sonuçlarında; üye adaylarının
stratejik düşünebilmesi yüzde 68,14 ile birinci sırada aranan kriter oldu.
Adayın şirketin faaliyet gösterdiği sektörü iyi bilmesi yüzde 45,87 ile
önem sırasında ikinciliği alırken, güçlü finans bilgisi de yüzde 34,82
ile üçüncü önemli kriterdi. Dördüncü önemli kriterin geniş ilişki ağı
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 24,56 iken, yüksek itibara sahip olma
kriteri yüzde 23,68 ile beşinci sırada yer aldı. Pandemiyle birlikte hızlanan
dijitalleşmenin de etkileriyle yönetim kurulu üyesinin dijital dönüşüme
hâkim olması, aranan kriterler arasında yüzde 21,81 ile altıncı ve yönetim
kurulu üyeliği tecrübesi de çok yakın bir oranla; yüzde 21,18 ile yedinci
sıradaydı. Yönetim kurulu üyesi seçiminde aranan kriterleri, ankete
katılanların yaptıkları derecelendirmenin ağırlıklı ortalamalarına göre
sıraladığımızda da bir sonraki sayfada yer alan tabloyu elde ettik.
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MÜGE YALÇIN
MY EXECUTIVE KURUCU ORTAĞI
YÖNETIM KURULU ÜYELERINDE ARANAN ÖZELLIKLER ÜÇ BAŞLIK
ALTINDA TOPLANIYOR
Doğru yönetim kurullarının oluşturulması için öncelikle mevcut yönetim
kurulu yapısının iyi incelenmesi ve geleceğe yönelik ihtiyaçların doğru
belirlenmesi gerekir. Bu ihtiyaçlara cevap veren nitelikte ve yetkinliklerde
yeni üyeler seçilip yönetim kuruluna eklenerek doğru bir yönetim kurulu
oluşturulabilir. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aranan kriterlere
genel olarak baktığımızda; stratejik düşünebilmenin, vizyon sahibi, yaratıcı
ve yenilikçi olmanın ilk sıralarda yer alan özellikler olduğunu görüyoruz.
Uluslararası Finans Kurumu (IFC), yönetim kurulu üyelerinin sahip olması
gereken yetkinlikleri; zekâ boyutu (IQ), yönetsel boyut (MQ) ve duygusalsosyal boyut (EQ) olmak üzere üç başlık altında topluyor. Zekâ boyutunun
altında, biraz önce de belirttiğim; stratejik perspektif, vizyon ve hayal gücü,
yaratıcı ve yenilikçi olmak yer alıyor. Ayrıca analiz ve muhakemenin de yine
bu boyutta aranan kriterler arasında olduğu belirtiliyor. Yönetsel boyutta
da kaynak yönetimi, yetkilendirme, geliştirme, sonuç odaklılık ve riskleri
değerlendirebilme bulunuyor. Duygusal ve sosyal boyutta ise etkin iletişim,
sezgisellik, motivasyon, etki bırakma, duygusal dayanıklılık ve son olarak da
fikirlerini açık, net, kimseden etkilenmeden ifade edebilmek gerekiyor.
Bağımsız üye adaylarında ayrıca aranan özellikler
Söz konusu bağımsız yönetim kurulu üyesi olunca, gerçekleştirdiğim
projelerdeki tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki; şirketlerin istek
ve beklentileri daha da yükseliyor. IFC’nin çerçevesini çizdiği özelliklere ek
olarak, şu kişisel özellikler de arananlar listesine ekleniyor. Geniş ilişki ağı,
yönetim kurulu üyeliği yapmış olması, sektörü iyi bilmesi, yurtdışı deneyimi
ve güçlü iletişim bilgileri, aranan özelliklere ekleniyor. Bağımsız yönetim
kurulu üyesinin yüksek itibara sahip olması ve şirkete bu anlamda da katkı
sağlaması bekleniyor. Başarı odaklı, motivasyonu yüksek ve şirkete yeterli
zamanı ayırabilen, toplantılara hazırlıklı olarak katılabilen üyeler isteniyor. En
önemlisi de yüksek etik değerler ve güvenilirlik. Şirketin en gizli bilgilerinin
konuşulduğu ve en kritik kararlarının alındığı yönetim kurulu masasında
oturacak kişilerin, yüksek etik değerlere sahip ve güvenilir kişiler olması
gerekiyor.
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Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde Aranan Kriterler
6,10

Stratejik düşünebilmesi

5,43

Sektörü iyi bilmesi

4,48

Güçlü finans bilgisi

3,57

Geniş ilişki ağı

3,26

Yüksek bireysel itibara sahip olma
Dijital dönüşüme hâkim olması
YK üyeliği yapmış olması

0

1,75

2,82
2,59

3,5

5,25

7

FUAT PAMUKÇU
GYİAD BAŞKANI
MENTORLUK SISTEMI SON DERECE EFEKTIF
Mentorluk sistemini son derece efektif ve gerekli buluyorum. Mentorun
bağımsız üyelerden mi, şirket dışından mı olması gerektiği konusunda
çeşitli görüşler mevcut, herhangi bir fikir birliği yok. Benim bakış açıma göre
önemli olan, mentor-genç yönetici arasında sağlıklı bağların kurulması. Zira
mentorun, rehberlik yaptığı kişiyi doğru yönlendirebilmesi için temel ihtiyacı,
onu iyi tanıması. Genç yöneticinin de her insan gibi kendisini, beklentilerini,
güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyabilmesi için pozitif, destekleyici bir ortama
ihtiyacı var. Başarılı sonuçlar için bu ortamın sağlanması önemli...
Başarılı bir mentorluk uygulaması için her iki tarafın da bu karşılıklı öğrenim
sürecine gönüllü olması hem mentor hem eğitilen kişiden beklentinin net
konulması, birlikte belirlenmiş amaçların varlığı, mentorluk programının
kurum kültürüne ve iş ortamının özelliklerine uygunluğu büyük önem taşıyor.
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Yönetim kurulu üyelerinin tecrübe sahibi olması istenilen fonksiyonlar
Yönetim kurullarının gücü, üyelerinin sahip olduğu tecrübe ve
birikimin yanı sıra birbirlerini tamamlayarak oluşturdukları bütünün
uyumuna; bu uyumdan ortaya çıkan sinerjiye bağlıdır. Yönetim kurulları
sorumluluklarını yerine getirirken, üyelerinin belirli fonksiyonlardaki
tecrübesi ve birikimi de bu gücün temelini oluşturur. Anketimize katılan
aile şirketlerinden, yönetim kurulu üyelerinin tecrübe sahibi olmasını
istedikleri fonksiyonları öncelik sırasına göre belirtmelerini istediğimizde;
ilk sırada strateji ve iş geliştirme yer aldı. Ankete katılanların yaptıkları
derecelendirmenin ağırlıklı ortalamalarına göre; strateji ve iş geliştirme
7 üzerinden 5,47 ile birinci, genel yönetim de 5,46 gibi çok yakın bir puanla
ikinci sırada bulunuyor. Finans, 4,85 puanla en çok istenilen üçüncü
fonksiyon olarak belirtilirken, satış ve pazarlama tecrübesi 3,63 puanla
dördüncü sırada. Anketimize göre yönetim kurulları, zamanlarının üçte
birinden fazlasını icrayı denetlemeye ve izlemeye ayırmalarına rağmen;
üyelerde tecrübe sahibi olunmasını istedikleri fonksiyonlar arasında
denetim 3,25 puanla beşinci sırada yer alıyor. Diğer iki fonksiyonun
da sırasıyla; 2,99 puanla hukuk ve 2,33 puanla insan kaynakları olduğu
görülüyor.

Yönetim Kurulu Üyelerinin
Tecrübe Sahibi Olması İstenilen Fonksiyonlar
5,47

Strateji ve İş Geliştirme

5,46

Genel Yönetim

4,85

Finans

3,63

Satış Pazarlama

3,25

Denetim

2,99

Hukuk

2,53

İnsan Kaynakları

0

1,50

3

4,50

6
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TUNCAY ÖZİLHAN
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÇÖZÜM IÇIN BAĞIMSIZ ÜYE
Bağımsız yönetim kurulu üyeliği, dünyada uzun zamandır kurumsal yönetim
probleminin çözümü olarak görülüyor. Şirketin itibarının yükseltilmesi,
yabancı sermaye yatırımlarının arttırılabilmesi, rekabet gücünün
yükseltilmesi, krizlerin daha kolay atlatılmasına yardımcı oluyor. Bağımsız
yönetim kurulu üyesinin, strateji ve yönetim konusunda üst düzey bilgi ve
deneyim sahibi olması gerekiyor. Bu kişiler şirketlere endüstriyel, fonksiyonel
ya da yönetimsel uzmanlık getirmeli. Stratejik düşünebilen, sürdürülebilirlik
konusunda vizyon sahibi, şirketin faaliyetlerini ve sonuçlarını iyi tahlil
edebilecek, mali durumlarını kontrol edebilecek finans bilgisine, yönetim
tecrübesine sahip kişiler olmalı. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminde,
adayların iş deneyimleri, kurumsal şirketlerdeki tecrübeleri, uzmanlıkları,
yurtdışında yöneticilik deneyimine sahip olmaları tercih ediliyor. Şirketlere
strateji, performans yönetimi, risk ve insan yönetimi alanında destek sağlayan
bağımsız yönetim kurulu üyeleri bunu, yönetim kurulunda şirketin belirlenen
hedefler doğrultusundaki performansını sorgulayarak ve bu konuda gerek
yönetimsel gerekse sürece ilişkin önerilerde bulunarak sağlıyor.

ALİ KAMİL UZUN
YÖNETIM KURULU DANIŞMANI TÜRKIYE İÇ DENETIM ENSTITÜSÜ KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI
STRATEJI, ŞIRKETLERI GELECEĞE TAŞIYAN SEÇIMLERDIR
Yönetim kurulunun ana görevi izlemek, yön vermek ve değerlendirmek
olduğu için, strateji başlığı her zaman yönetim kurulu üyelerinin tecrübe
sahibi olması gereken hususların başında gelmektedir. Strateji, şirketleri
geleceğe taşıyan seçimler olduğu için her seçim risk taşır. Bu nedenle farklı
bakış açılarına ve bağımsız düşünme yetkinliğine sahip, deneyimli üyelerin
şirket yönetim kurullarında varlığı çok önemlidir. Yönetim kurulunun stratejik
yönetim ve gözetim fonksiyonundan ötürü kurumsal yönetim, risk yönetimi
ve denetim konularında tecrübe sahibi üyelerin yönetim kurullarında
bulunması, teknoloji ve dijitalleşmenin sonucu siber risklerin yönetilmesinde
konunun uzmanlarından destek alınmasının fayda ve değer sağlayacağını
düşünüyorum. Salgın ve sonrası yeni normalimiz olan uzaktan çalışma,
teknoloji ve dijitalleşmenin sonucu yaşanan iş, işyeri ve iş gücünde değişim
ve dönüşüm, sürdürülebilirlik konusunu ön plana çıkarttı. Bu sonuç, ESG
(Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) uygulamalarını tüm fonksiyonların
odağına aldı. Sürdürülebilirlik konusu yönetim kurulu stratejilerinde öncelik
kazandı.
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Yönetim kurullarının yapısı ve etkinliğinden memnuniyet oranı
Anketimize katılan aile şirketlerinin yönetim kurullarının yapısından
ve etkinliğinden ne kadar memnun olduklarını 4 üzerinden
değerlendirmelerini istediğimizde, yanıtların ağırlıklı ortalaması 2,9 oldu.
Ankete katılanların yüzde 31,58’i 4 tam puanla yönetim kurullarından
memnuniyetlerini belirtirken, yüzde 38,60’ının da bu soruyu 3 puanla
cevapladığı görüldü. Yönetim kurullarının yapısını değiştirmek ve
etkinliğini artırmak istediği tahmin edilebilen katılımcılar da bu soruyu 2
ve 1 puan vererek yanıtladı. Katılımcıların yüzde 18,42’si 2 puan ve yüzde
11,40’ı da 1 puan ile yönetim kurullarını derecelendirdi.

Yönetim Kurullarının
Etkinliğinden Memnuniyet
3 Puan
%38,60
2 Puan
%18,42
4 Puan
%31,58

1 Puan
%11,40
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AÇIL SEZEN
BLOOMBERGHT GENEL YAYIN YÖNETMENİ
SIFIRDAN BAŞARILI OLMUŞ SERMAYEDARLAR YETKI DEVRINDE DAHA AZ
IŞTAHLI
Profesyonellerin en zorlandığı sermayedar türü sıfırdan başarılı olmuş ve
kendine güvenen bir patrondur. Yokluktan varlığa erişmiş bir sermayedarın
aklının bir köşesinde, “Ben kurdum, ben başardım. Buraya kadar ben
getirdim. Nereden mezun olursa olsun, bu işi benden daha iyi bilen olamaz”
yaklaşımının bulunması doğal karşılanabilir. Bu bakıştaki sermayedar,
genellikle profesyonellerine karşı daha az müsamahakâr, yetki devri
konusunda da daha az iştahlıdır. Sorumluluk verir, ancak yetkilendirmede
nihai kararın kendisinde olacağı gri alanlar bırakmaya gayret eder. İngilizce
deyimiyle ‘hands on’ yönetmeyi, her işin içinde olmayı tercih eder.
Bizim gibi kural-kaidenin, kurumsallaşmanın yerleşmediği, gelişen ülkelerde
(zaten bunlar yerleşse gelişmiş ülke olurduk) bunun haklı görülebilecek bir
yanı vardır. Çünkü iş akışı sürekli patron iradesi gerektirebilir. Ancak bunun
süreklilik kazanması, bir süre sonra gerek profesyonelleri gerekse yönetim
kurulunu koşulsuz itaate, zihinsel üretimi hep patronun kabul edeceği yönde
yapmaya iter. İrade katîdir. İtimadı kazanmak zordur. Bu nedenle, bu tür aile
şirketleri ve holdinglerde, genellikle çok uzun yıllardır patronun yanında
kalmış, kariyerlerini ağırlıklı olarak tek bir yapıya vakfetmiş profesyoneller
bulunur.
Bu çok saygı duyulacak bir durum olmakla birlikte, Peter Drucker’ın deyimiyle,
bir yerden sonra işletme körlüğü baş gösterebilir. Farklı sektör ve şirket
deneyimi olmayan yöneticiler, uzun yıllar aynı işi yaptıklarında kendilerini
yenilemekte güçlük çekebilirler. İşte buralarda iş, iyi tasarlanmış bir yönetim
kuruluna düşer. Dışarıdan bir göz, yeniliklere açık bir dimağ, bu şirketlerin
geleceğe taşınması için zaruridir.
Onlarca farklı sermayedar tipi, birçok farklı senaryo düşünülebilir. Ancak her
birinin ortak ihtiyaç noktası, vizyon sahibi, yeniliğe açık ve ikna yeteneği olan
bir yönetim kuruluna sahip olabilmektir.
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V.

ANKETE
KATILAN
ŞİRKETLER

A

ile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapısı anketimize, 121 şirket katıldı ve paylaştıkları bilgilerle, ülkemizde iş dünyasının kurumsal
yönetimdeki durumuna ilişkin bir tablo ortaya çıkarmamıza katkı
sağladılar. Anketimize katılan tüm şirketlere teşekkür ederken, isimlerini
yayınlamamıza onay verenlerin listesini de paylaşmak istiyoruz.
Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapısı Anketine Katılan Şirketler
3S Kale Holding A.Ş.
Adore Oyuncak Mağazacılık ve Dış Tic. A.Ş.
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
Akenerji Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Tic. A.Ş.
Akhan Bakım Yön. Servis Hizm. Güvenlik Malz. Tic. A.Ş.
Akın Tekstil A.Ş.
Akkök Holding A.Ş.
Akmerkez GYO A.Ş.
Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.
Aksigorta A.Ş.
Aktaş Hava Süspansiyon Sist. San. Tic. A.Ş.
Aktaş Holding A.Ş.
Aktek Bilgi İletişim Tek. San. ve Tic. A.Ş.
Alarko Holding A.Ş.
Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
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Anadolu Ata Proje Enerji Girişim Grubu Ltd. Şti.
Aslandağ Ahşap A.Ş.
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Aşanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş.
Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş.
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.
Borusan Holding A.Ş.
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Ş.
Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Çift Geyik Karaca Giyim San. Tic. A.Ş.
Çimsa Çimento. Tic. A.Ş.
Çuhadaroğlu Metal San. Paz. A.Ş.
Desa Deri San. Tic. A.Ş.
Doğan Lastikçilik San. Tic. A.Ş.
Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.
Ege Endüstri ve Tic. A.Ş.
Ekiz Kimya San. Tic. A.Ş.
Emartek Mühendislik Ltd. Şti.
Enerjisa Enerji A.Ş.
Epengle Tekstil Endüstri ve Tic. A.Ş.
Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş.
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. Tic. A.Ş.
Gliss Otel ve Tur. İşl. Ltd. Şti.
Görsel Sanatlar Matbaacılık Ambalaj San. Tic. A.Ş.
Güral Elektrik Malzemeleri Tic. San. A.Ş.
Gürmen Giyim San. Tic. A.Ş.
Hemel Boya ve Kimya San. A.Ş.
İnnova Metal Ticaret Ltd. Şti.
İnci Holding A.Ş.
İnoksan Mutfak. Tic. A.Ş.
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Kaltun Holding A.Ş.
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Kartonsan Karton San. Tic. A.Ş.
Kilsan Kil San. Tic. A.Ş.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Kütahya Öztaş Makine ve Metal San. Ltd. Şti.
Kütahya Porselen San. A.Ş.
Lila Kağıt San. Tic. A.Ş.
Logo Yazılım San. Tic. A.Ş.
Lüks Kadife Tic. San. A.Ş.
Migros Tic. A.Ş.
Miltaş Beton ve İnş. Madencilik San. Tic. A.Ş.
Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği San. Tic. A.Ş.
Nil-San Tekstil Tic. San. Ltd. Şti.
Nurol Teknoloji San. ve Madencilik Tic. A.Ş.
Ode Yalıtım A.Ş.
Organik Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Özderici GYO A.Ş.
Papilon Savunma Teknoloji ve Tic. A.Ş.
Rodrigo Tekstil San. Tic. A.Ş.
Safkar Ege Soğutmacılık San. ve Tic. A.Ş.
Signum Teknoloji Tanıtım ve Eğitim A.Ş.
SMB Grup Dondurma Dağ. ve Paz. Tic. Ltd.
Somal Sac San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sütaş Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Şenpiliç Gıda San. A.Ş.
Şok Marketler Tic. A.Ş.
Şölen Çikolata Gıda San. Tic. A.Ş.
Mapa Makina Parçaları Endüstrisi A.Ş.
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. Tic. A.Ş.
Tepar Tekstil San. Tic. A.Ş.
Vispera Bilgi Tekn. San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
Yayla Enerji Üretim Tur. ve İnş. Tic. A.Ş.
Yeşilova Holding. A.Ş.
Yıldız Holding San. Tic. A.Ş.
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GÖRÜŞLER ve
DEĞERLENDİRMELER
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Tuncay Özilhan

ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“NESİLLER BOYU DEVAMLILIK İÇİN
AİLE ANAYASASI ÖNEMLİ”
‘‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız’’ olma
vizyonuyla Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950’de kurulan
Anadolu Grubu, bugün 19 ülkede 80’e yakın şirket, 86 üretim tesisi, 6
Ar-Ge merkezi ve yaklaşık 80 bin çalışanla; bira, meşrubat, perakende,
tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı ve enerji olmak üzere
sekiz sektörde hizmet veriyor. Türkiye ekonomisinin en büyük itici
güçlerinden biri olmakla kalmayıp AB InBev, The Coca-Cola Company,
Faber-Castell, Isuzu, Kia, McDonald’s, Honda, Honda Marine, Kohler,
Johns Hopkins Medicine gibi dünyanın önde gelen markalarıyla da
ortaklıkları bulunuyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan, pandemiyle dünyanın değişiminin hızlandığını
belirtiyor. Bu dünyaya ayak uydurabilmek için dijital teknolojiyle
birlikte ilerlemek önemli. O yüzden yeni nesil yönetim kurulu üyelerine
çok iş düştüğünü düşünüyor.

“A

nadolu Grubu, ortaklık ve ortak akıl kültürünü her kademede
yaygınlaştırarak şeffaflık, etik değerler ve hesap verilebilirliği
yönetim ve icra şeklinde içselleştirerek bugüne geldi. 2017’nin
sonunda sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmanın önemine olan inancımızla,
grubumuzu geleceğe taşıyacak ve tarihimizde bir kilometre taşı olarak
yerini alacak önemli bir adım attık. Anadolu Grubu’nun hissedarları
olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (ÖSYAŞ) ve
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH) kurucusu Yazıcı ve Özilhan
ailelerini, eşit oranda temsil ve yönetim hakkı temelinde AG Anadolu
Grubu Holding A.Ş. çatısı altında birleştirdik. Grup genelinde kurumsal
yönetim anlayışının daha da ileri seviyede yerleşmesine imkân veren bu
birleşmeyle yönetim kurullarımızın çoğunluğunun profesyonellerden
ve/veya bağımsız üyelerden oluşturulması; Holding İcra Başkanı, iş ve
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fonksiyon başkanları ile genel müdürler gibi tüm kilit pozisyonlar için
profesyonel operasyonel yönetim yapısının benimsenmesi prensipleri
hassasiyetle uygulanıyor. Kurucu ailelerin temsilcileri, sadece şirketlerin
yönetim kurullarında yer alarak stratejik seviyede katkıda bulunmaya
devam ederken, yönetimde kendileri için belirlenmiş üyelik kotalarının
bir kısmını profesyonel yöneticilerin atanması için ayırdı. Böylece
profesyonel bakış açısının payı daha da güçlendirildi. Kontrol ve yapı
bakımından grup çapında sadeleşme ve daha fazla şeffaflık sağlayacağını
düşündüğümüz bu formülle, kurucu ailelerin ortak kontrol ve eşit temsilini
de netleştirdik. Daha da güçlenen kurumsal yönetim uygulamalarımız
sayesinde, grubumuzun katma değeri yüksek ve sürdürülebilir iş
modelini sağlamlaştırırken, hissedar değerini de maksimize edebiliyoruz.

‘‘Kurumsal yönetim, şirket itibarının
sürdürülebilirliği için de çok önemli.’’
Sağlıklı toplumların sorumluluğu
Şirketler, piyasa değerlerini uzun vadeli bir perspektifle koruyup
geliştirirken güçlü ekonomilerin ve sağlıklı toplumların oluşmasına
katkıda bulunma sorumluluğu da taşıyor. Pandemi döneminde bu
sorumluluğun önemi bir kat daha arttı. Bu noktada, Uluslararası Kurumsal
Yönetim Ağı’nın (ICGN) Ortak Yönetim Sorumlulukları Beyanı; sosyal
başarısızlıkların, cinsiyet, ırk ve gelir ayrımına ilişkin derin eşitsizliklerin
hızla ortaya çıkmasını tetikleyen Covid-19 salgını döneminde, yolumuzu
bulmaya çalışırken bizler için pusula niteliği taşıyor. Buna göre, şirketler
öncelikle yeni normal adı verilen bu dönemde finansal sağlık ve ödeme
gücünü koruma amacıyla kısa vadeli likidite gereksinimlerini karşılamak
için çaba harcarken, çalışan güvenliği ve refahına öncelik vermeli. Yeni
bir gerçekliğe uyum sağlamaya çalışılırken sosyal sorumluluk, adalet
ve sürdürülebilir değer yaratma konusunda uzun vadeli bir bakış
açısıyla hareket edilmeli ve kamuoyuyla paylaşılan toplumsal amaçlar
belirlenmeli. İşgücü, paydaşlar ve sermayedarların tamamını göz önünde
bulundurarak, sermaye dağılımı kararlarında bütünsel ve eşitlikçi bir
yaklaşım benimsenmeli. Şirketler, strateji ve operasyonlarının dayanıklılığı
konusundaki yaklaşımlarına güven duyulması için tüm paydaşlarla
kapsamlı iletişim kurmalı.
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Sürdürülebilir başarı
Şirketlerin ve tabii ki aile şirketlerinin birincil önceliğinin ve yönetmeleri
gereken en önemli riskin, ‘sürdürülebilir başarı’ olduğuna inanıyorum.
Paydaşlarımıza ve toplumumuza değer katan organizasyon olabilmek
adına ‘adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk’tan oluşan
kurumsal yönetim ilkeleri, şirketlerde bir yönetim ve davranış biçimi
olarak içselleştirilmeli. Aile şirketleri, kuruluş yıllarında kendilerine
özgü avantajlarına bağlı olarak hızlı bir performans artışı gösterseler de
şirketler büyüdükçe karmaşıklaşan ilişkiler çerçevesinde performansın
devamlılığını sağlayabilmek, belli düzenlemeler geliştirme gereği doğurdu.
Aile Anayasası bir aile şirketinin nesiller boyu devamlılığı ve sürdürülebilir
başarısı için önemli adımlardan biri. Bu anayasa, şirketin işleyişinin ve
ailelerin misyonunun gelecek nesle düzgün şekilde aktarılabilmesi ve
belirli kurallarla birlikte emanet edilmesi amacıyla hazırlanıyor. Aile
şirketlerinin nesilden nesle aktarımının sağlanabilmesi, firmanın aynı
güçle yoluna devam edebilmesi ve kârlılığının artış gösterebilmesi için
atılacak en önemli adımlardan biri, kurumsallaşma. Kurumsal yönetim
anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının
sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.
Rekabet hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda gittikçe artıyor.
Önümüzdeki yıllarda rekabet baskısı daha da artacak. Tüm şirketler gibi
aile şirketleri de yönetim yapısını ve iş modellerini bu rekabet ortamıyla
başa çıkabilmek için en iyi uluslararası uygulamalarla uyumlu hale
getirmeli. Her aile şirketinin iş modeli, aile içi duygusal faktörlerden de
etkilenen kendine has dinamikleri farklı olduğu için, izlenecek kurumsal
dönüşüm planı firmaya özgü olmalı. İşletmeler, kurumsallaşma sürecinde
kendi kurum kültürüne uygun ve daha önce benzer dönüşüm süreçlerini
başarıyla tamamlamış uzmanlarla çalışmalı.
Rekabetin kuralları yeniden yazılıyor
Değişimin yeni boyut kazandığı ve belki de insanlık tarihinin en hızlı
dönüşümünü yaşadığı bir sürecin içindeyiz. Müşterinin ihtiyaç tanımları
değişiyor, üretim süreçleri dijitalleşiyor, makineler birbirleriyle iletişime
geçiyor ve kişiselleştirilmiş hizmetler ortaya çıkıyor. Rekabetin kurallarını
yeniden yazan bu süreç, iş dünyasındaki tüm aktörlerin de faaliyet
gösterdikleri pazar dinamiklerine daha hızlı ve proaktif biçimde yanıt
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vermesi ihtiyacını doğuruyor. Yeni durumlara hızlıca adapte olabilme
gerekliliği ve riskleri doğru yönetebilme yetisine sahip olma kabiliyeti de
ön plana çıkıyor. Burada yönetim kurullarına büyük görevler düşüyor.
Bu nedenle şirketlerin yönetim kurullarını oluştururken; kurumun çevre,
çalışanlar ve en önemlisi toplum üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirecek
yetkinlikte olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Günümüz dünyasında
firmalar sadece kendi yerel çevreleriyle değil, global çevreyle de rekabet
ediyor. Bu rekabet ortamında başarılı olmak ve ayakta kalabilmek için
işletmelerin stratejik yönetim felsefesini benimsemesi ve başarıyla
uygulaması gerekiyor. Bir şirketin başarılı olabilmesi için hem yönetim
kurulu hem de üst yönetim; şirketin stratejisi, hedefleri ve amaçlarıyla
ilgili ortak bir görüşe sahip olmalı. Bu da çalışma çerçevesinin açık
şekilde belirlenmesiyle oluşturulabilir. Yönetim kurulları artık stratejik
alternatifler üzerinde düşünmek, yönetimi daha yakından izlemek, riskle
ilgili bilgileri iyileştirmek ve risk gözetimine ilişkin sorumlulukları yeniden
değerlendirmek suretiyle oyuna giderek daha fazla dâhil olmaya başladı.
Yönetim kurulu üyelerinin paydaşlarla görüşmeleri ve belirledikleri
stratejilerle, uygulamalarla ilgili onlara fikir sormaları büyük önem taşıyor.
Yeni kuşağın cesur temsilcileri
Pandemi döneminde yaşanan ani ihtiyaç değişimi ve buna şirketlerin
hızlı cevap verme gerekliliği, dijital teknolojilerin önemini daha da ortaya
koydu ve konuya daha hazır şirketlerin fark yarattığını gösterdi. Gelişen
teknolojilerin içinde yetişen, tanıyan, kullanıcısı olarak tecrübe eden ve yeni
müşteri kitlesinin birer temsilcisi olan yeni kuşak yönetim üyelerinin, şirket
stratejilerinin dijital teknolojilerle desteklenerek daha hızlı, daha etkin ve
daha verimli hale getirilmesinde, yeni iş modellerinin oluşturulmasında çok
değerli katkıları oluyor. Devam eden süreçte yeni kuşak üyelerin, gelişen
teknolojileri ve sektörleri yakın takibe devam etmeleri, öğrenmeleri, dijital
teknolojilerin toplum üzerinde ve müşteri beklentilerinde oluşturduğu
değişimi ön görmeye çalışmaları, veriden üretilecek faydayı maksimize
etmeye odaklanmaları çok değerli olacaktır. Ayrıca dijital farklı iş modelleri
oluşturmayı teşvik etmeleri ve cesaretli olmaları, şirketlerinde dönüşüm
çalışmalarında rol üstlenmeleri, liderlik etmeleri, deneyimlemeleri; tüm
paydaşlar için yaratılacak değerin arttırılmasına ve yeni gelir yapılarının
oluşmasına da büyük fayda sağlayacaktır.
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Simone Kaslowski
TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI –
ORGANİK KİMYA CEO

“ŞİRKETLERİN YENİ ÇIPASI:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”
TÜSİAD, Türkiye’nin lider girişimcilerinin ve iş dünyası
yöneticilerinin oluşturduğu en önemli kuruluşlardan biri. Öyle ki,
üyeleri 4 bin 500’e yakın şirketi temsil ediyor. TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, salgın sonrası dönemde dünya
ekonomilerinde devasa gelişmeler yaşandığını hatırlatarak, “2020’de
yaşadığımız Covid-19 küresel kriziyle ülkelerin ve şirketlerin yeni
çıpası haline gelen sürdürülebilirlik gündeminin, organizasyonların
geleceğindeki rolü çok daha iyi anlaşıldı” diyor.

“K

urumsal yönetim kavramı, 90’ların sonunda Asya finansal
krizinden sonra ortaya çıkıp 2000’li yılların başında dünya
çapında yüksek profilli şirketlerin çöküşleriyle pekişti. Ana
hedef, yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmek ve halka açık şirketlerin
küçük hissedarlarının haklarını korumaktı. Ortaya çıkan iyi uygulamalar,
bu hedefin ötesine geçerek, aile şirketleri için bir yönetim aracı olarak
kurumsal yönetimi tesis etti.
Kurumsal yapı çalışmaları
TÜSİAD 2000 yılından bu yana özel sektörün şeffaflık, adillik, eşitlik
ve sorumluluk olarak tanımlanan kurumsal yönetimin dört temel ilkesi
çerçevesinde yapılanmasına, bu ilkelerin şirketlerin üst yönetimi tarafından
benimsenmesine ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına yönelik
çalışmalar yürütüyor. 2000’de OECD tarafından yayımlanan ‘Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ raporu Türkçeleştirilerek kamuoyuyla paylaşıldı. 2002
yılında hazırlanan ‘Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim
Kurulunun Yapısı ve İşleyişi’ başlıklı rapor ise, TÜSİAD’ın bu alanda ürettiği
öncü çalışmalar arasında. Dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
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kodları ve mevcut yasa çalışmaları incelenerek hazırlanan bu rapordaki
temel ilkelerin Türkiye’de ‘en iyi uygulaması’ için bir başlangıç oluşturması
hedeflenmişti. İzleyen yıllarda, Türkiye’de kurumsal yönetim ilkelerinin
içselleştirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına öncülük edecek
çalışmalarımıza hem yerel hem de küresel paydaşlarımızla işbirliğinde
devam ettik. Sermaye Piyasası Kurulu, Business at OECD (BIAC) ve
TKYD, TAİDER, KALDER, TÜYİD, TİDE gibi farklı kurumlar nezdinde
yürütülen çalışmalara katkı vermek için oluşturulan komisyonlarda
etkin rol aldık, alıyoruz. 2014’te OECD’nin kurumsal yönetim ilkelerini
günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelleme çalışmalarına
başlayacağını açıklamasının ardından TÜSİAD olarak, OECD Kurumsal
Yönetim Komitesi’nde aktif yer alarak tartışmaları yakından takip ettik ve
görüşlerimizi sunduk.
Yatırım Ortamı İyileştirme Kurulu’nun 2020 Eylem Planı’nda yer alan
‘Küresel sürdürülebilir yatırım akımlarından firmalarımızın daha fazla pay
almasının teşvik edilmesi’ maddesi çerçevesinde, Borsa İstanbul tarafından
kurulan ‘Sürdürülebilirlik Platformu’na dahil olduk. Platformun çalışmaları
kapsamında 2020’de hazırlanan ‘Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi’
ve 2 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sürdürülebilirlik
İlkeleri Uyum Çerçevesi’ belgesine katkı sağladık. Geçen şubatta Avrupa
Komisyonu tarafından kamu istişaresine açılan ‘Sürdürülebilir Kurumsal
Yönetim’ girişimi kapsamındaki düzenleme taslağına da TÜSİAD olarak
görüşlerimizi ilettik; Avrupa Birliği tarafındaki gelişmeleri takip ediyoruz.
Bugün ise, TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası’na bağlı
Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu kurumsal yönetime ilişkin çalışmaları
yakından izliyor. Önümüzdeki dönemde hem yerel hem de uluslararası
işbirliklerimizi kuvvetlendirerek paydaşlarımızla çalışmaya devam
edeceğiz.
Yönetim kurullarında çeşitliliğin önemi
Şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için deneyime olduğu kadar yeniliklere
ve farklı seslere de ihtiyacı var. Sadece ‘yıldız’ isimlerden oluşan bir yönetim
kurulu her zaman en ideal sonuçları vermeyebilir. Yönetim kurullarında
farklı görüşlerin temsili ve cinsiyet eşitliği kurumsal yönetim kapsamında
sıkça tartışılan konulardan biri. Bugün yapılan araştırmalardan da biliyoruz
ki, yeni nesil yönetim kurullarında başarının anahtarı ‘çeşitlilik’; farklı
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cinsiyetlerden, yaş gruplarından, deneyimlerden ve sosyal kimliklerden
oluşan doğru bir bileşimi sağlamak. Boston Consulting Group (2018)
araştırması1, finansal başarı ve çeşitlilik temelli oluşturulan yönetim
kadroları arasında doğrusal bir ilişki olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Zira
farklı altyapılardan, eğitim ve deneyimlerden oluşan bir yönetim kurulu;
konulara bütüncül ve çok yönlü bir bakış açısı getirebiliyor. Yönetim
kurullarında çeşitlilik; inovasyon kültürünün gelişimine, daha iyi yönetim
kararlarının alınmasına, daha iyi bir risk yönetimi yapılmasına ve böylece
şirketin daha fazla gelir elde etmesine büyük katkı sağlıyor.
Sürdürülebilir bir gelecek
Salgın sonrası dönemde dünya ekonomilerinde büyük gelişmelere
şahit oluyoruz. Covid-19 küresel kriziyle ülkelerin ve şirketlerin yeni
çıpası haline gelen sürdürülebilirlik gündeminin, organizasyonların
geleceğindeki rolü çok daha iyi anlaşıldı. Bir yandan çevre temelli
politikalar ülke stratejilerinin odak noktası haline geliyor, diğer taraftan
risk yönetimi ve finansal istikrar gibi konulardaki bakış açılarında köklü
değişiklikler oluyor. Sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir mutabakat
oluştu ancak adil geçişin de iyi kurgulanması gerekiyor. Tüm bunların
başarılması için şirketlerde çevresel, sosyal ve ekonomik risk faktörlerinin
gözetildiği bir kurumsal yönetim çerçevesinin oluşturulması büyük önem
taşıyor. Araştırmalar, her ne kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
(SKA), şirketlerin üst yönetimlerinin ajandalarına girdiğini gösterse de az
sayıda şirketin SKA’larla ilgili güçlü Temel Performans Göstergeleri (KPI)
açıkladığını görüyoruz. Maalesef, sonuçlar şirketlerin SKA’lara yönelik
çabalarının anlamlı bir eylem veya izlemeyle desteklenmediğini gösteriyor.
Yine SKA’lar şirketlerin çeşitli raporlarında yer bulmasına rağmen iş
stratejilerinin bir parçası haline gelme konusunda yetersiz.
Oysaki tüm dünyada yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar, şirketlerin
insan hakları ihlalleri, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi konularda
somut adımlar atmasını; SKA’larla ilgili ilerlemelerini ölçmelerini ve
raporlamalarını talep ediyor. Örneğin, giderek artan sayıda büyük
kurumsal yatırımcı, şirketleri çevre veya iklim konusunda uzmanlığa sahip
bir yönetim kurulu üyesi atamaya çağırıyor. Şirket paydaşları yönetim
kurullarından, yasal zorunlulukların da ötesinde finansal çıkarlarının yanı
sıra kurumsal kararlarda sosyal, çevresel ve ekonomik çıkarları da dikkate
almalarını bekliyor. Özellikle salgın dönemi bu beklentinin daha da
1

https://www.bcg.com/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation
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artmasına sebep oldu. Ani bir küresel krizde şirketlerin risk ve avantajları
nasıl yönettiği konusunda daha şeffaf olması gerektiği gerçeğini gözler
önüne serdi.
Kurumsal yönetim yükümlülükleri
Ülkemizde de iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayabilmemiz
için AB gibi özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlü olduğu
ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi çok önemli. Buradan hareketle
AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile iklim nötr hedefine yönelik
izlediği ısrarlı politikaları kapsamında ‘Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim’
girişimini açıkladı. Taslak düzenlemeyle, şirket operasyonlarından
değer zincirlerine birçok alanda; sosyal ve insan hakları, çevre ve iklim
değişikliği gibi sürdürülebilirlikle ilgili konularda yönetim kurullarına
çeşitli yükümlülükler getirilmesi bekleniyor. AB dışı ülke ve firmalar
için bu konulardaki düzenlemelerin kapsayıcı olması, rekabetçiliğimizi
kaybetmememiz açısından çok önemli. TÜSİAD olarak biz de bu
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki olası bir düzenlemenin
Türkiye açısından getireceği risk ve fırsatları analiz ettiğimiz bir görüşü
de AB Komisyonu ile paylaşarak kamu istişare sürecine katkımızı sunduk.
Yeni performans göstergeleri
SKA odaklı şirket performansına yönelik beklentiler, ödeme ve teşvik
sistemlerindeki eğilimleri de değiştirmeye başladı. CEO ve üst yönetim
maaşlarının, şirketin hisse değerindeki artış ve finansal performansına
bağlı olarak belirlenmesi geleneksel bir yaklaşım. Ancak günümüzde
bunun yerini giderek ‘Çevresel, Sosyal ve Yönetişim’ (ÇSY) performansına
bağlı ödeme sistemlerine bıraktığını görüyoruz. ÇSY performansına bağlı
teşvik sistemi uygulayan şirket sayısı, dünya genelinde 2018 yılına göre
iki kattan fazla arttı.2 Sağlık, güvenlik, eğitim gibi konulardaki hedefler bu
teşviklerin temelini oluştururken çeşitlilik, iklim değişikliği gibi konular
da artan oranda gösterge haline geliyor. FTSE 100 şirketlerinin neredeyse
yarısı, artık en az bir ÇSY faktörünü yönetici teşvik planlarına dahil ediyor.3
Elbette sürdürülebilirliğe bağlı doğru ölçütlerin saptanması, hangi sektör
için hangi metriğin daha uygun olacağının belirlenerek bir performans
göstergesi çıkarılması, finansal performansın ölçülmesinden çok daha
karmaşık ve zor. Ancak dünyada bu konudaki şirketlere yol gösterici
akademik çalışmaların sayısı da giderek artıyor.
2
3

https://www.issgovernance.com/file/publications/iss-esg-themes-trends-2021-global.pdf
https://www.pwc.co.uk/services/human-resource-services/insights/environmental-social-governance-exec-pay-report.html
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Kısa vadeciliğin ötesine geçmeliyiz
SKA’lar ve Paris Anlaşması ile küresel bir mutabakata varılan iklim
hedeflerine ulaşılması için yönetimdeki ‘kısa vadecilik’ anlayışının ötesine
geçmemiz gerekiyor. Bugün birçok şirket uzun vadeli sürdürülebilirlik
risklerine odaklanmaktansa, kısa vadeli çevresel veya sürdürülebilirlik
uyum standartlarına uyum sağlamayı önceliklendiriyor. Sürdürülebilirliği
kurumsal yönetimin içine daha fazla dahil eden bir çerçeve oluşturmak,
şirketlerin kısa vadeli finansal performanstan ziyade uzun vadeli kalkınma
ve sürdürülebilirlik konularına odaklanmalarını teşvik etmesi açısından
kritik bir önem taşıyabilir. Böylelikle daha iyi bir risk yönetimine ek
olarak, düşük karbonlu ekonomiye geçişin sunduğu stratejik fırsatlardan
yararlanma imkânı elde edebiliriz.

‘‘Bağımsız üyeler, kurumsal yönetimin
doğru uygulanabilmesinin ön koşulu.’’
Yönetimde bağımsızlığın kıymeti
Yönetim kurulunun bağımsızlığı, hissedarların ve yatırımcıların haklarının
korunması açısından da oldukça önemli. Yönetim faaliyetlerinin
şeffaflıkla izlenebilmesi ve pay sahipleri arasında bilgi asimetrisinin
ortadan kaldırılabilmesinde, bağımsız üyelerin izleme ve denetleme
mekanizmalarında rol almasına ihtiyaç var. 2021’de yayımlanan OECD
Kurumsal Yönetim Raporu’nun da ortaya koyduğu üzere; yönetim
kurullarının yapılarındaki farklılıklara rağmen OECD ülkelerinin
neredeyse tamamında ilgili mevzuatta, minimum bağımsız yönetici sayısı
veya oranıyla ilgili bir gereklilik veya tavsiye bulunuyor.
TÜSİAD’ın 2002’de hazırladığı ‘Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama
Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi’ başlıklı raporunda, ‘Yönetim
Kurulu Üyelik Yapısı’na değiniliyor ve bağımsızlığının ne kadar kıymetli
olduğu ifade ediliyor. Raporda da yer verildiği üzere; bağımsız üyeler, bir
şirkette kurumsal yönetimin doğru ve tarafsız uygulanabilmesinin ön
koşulu. Bağımsız üyelerin, şirketlerin karar mekanizmasındaki tarafsız
olma avantajı, alınacak kararların şirket çıkarlarını her şeyin üzerinde
tutabilmesini sağlar. Bu sayede şirketin geleceği için atılacak adımlar bir
anlamda optimize edilmiş ve kişisel eğilimlerden arındırılmış olur.
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Murat Ülker

YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“AİLE YASASI DEĞİL,
PROFESYONELLERİN YÖNETİMİ”
Sabri Ülker ve ağabeyi Asım Ülker’in 1944’te Eminönü Nohutçu Han’da
temelini attıkları Yıldız Holding, 77 yıldır büyüyerek müşterilerine
hizmet ediyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’e
göre, başarının sırrı profesyonel yaklaşımdan geçiyor. “Yapılacak olan
profesyonellerin kurumsal yönetim ilkelerine göre şirketi yönetmesidir.
Aile üyeleri de yönetici ise, profesyonel yönetim ekibine dahil olur”
diyor. İşte Murat Ülker’in başarılı bir yönetim kurulu yapısının nasıl
olması gerektiğinden teknoloji departmanın görevlerine kadar birçok
konuyla ilgili açıklamaları…

“B

aşarılı bir şirketin yönetim kurulu nasıl olmalı? Halka açık
şirketlerde zaten bu konuyu regülasyon belirliyor. Diğer
şirketlerden söz etmek gerekir. Yönetim kurulu foksiyonel yani
işe yarar olmalı. Öncelikle hâkim ortakların mutlaka yönetim kurulunda
olması lazım. Ayrıca azınlık ortakların da temsil edilmesi gerekir.
Şirketlerin CEO ya da genel müdürleri, yerine göre CFO, CIO, CMO
hatta bazı toplantılarda CHRO, üye olmasa bile yer almalı. Ayrıca vizyon
kazandıracak üyelere yer verilmesi çok önemli. Aynı ya da benzer şirketlerin
tedarikçileri hatta müşterileri de olabilir. Ama herkesin güvenilirliği ve
rekabet kurallarına saygılı davranması esastır.
Önemli olan çalışkan üyeler
Yönetim kurullarının gündemi önceden belirlenmeli, toplantılarda
gündemle sınırlı kalınmalı (aktüel konular ve memleket meselelerine
girilmemeli), mutlaka konsensüs ile karar alınmalı ve aksi durumda bir
çıkar yolunun aranacağı ek toplantılar yapılmalı.
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Bu konuların ayrıntısına, bloğumdaki ‘Yönetim kurulu üyeliği bir meslek
midir yoksa görev mi?’ (https://muratulker.com/y/yonetim-kuruluuyeligi-bir-meslek-midir-yoksa-gorev-mi/) başlıklı yazımda yer vermiştim.
Fazlasını merak edenler oraya bakabilir. Bu konuda altın oran diye bir şey
yok. Çok sayıdaki araştırma da belirli orandaki üyelerin başarılı sonuçlara
yol açtığına yönelik sonuç üretmemiştir. Önemli olan, çalışkan üyeler ve
çalışan yönetim kuruludur. Pandemi öncesinde de böyle düşünüyordum,
şimdi de aynı düşünüyorum.
Pandemi sonrası yönetim kurulları
Yönetim kurulu icraya da karışmıyorsa, ki karışmamalı, pandemi sonrası
yönetim kurullarında bir farklılık olması beklenmez. Pandemi sonrasında
yönetim kurullarının yetkinliklerinde ve özelliklerinde bir değişiklik
olduğunu düşünmüyorum. En azından bizim için öyleydi. Bir takım yeni
stratejiler yönetim kurullarına gelmiş olabilir, hâlâ gelebilir, tartışılabilir,
icra değişiklik ihtiyaçlarını, değişen şartlara uyum için çözüm önerilerini
getirip yönetim kuruluna sunabilir, bu da olması gerekendir. Biz yönetim
kurullarında öyle bir yeni yetkinlik ihtiyacı hissetmedik.
‘Yasa’ ile ‘aile’ oksimoron kavramlar
Bizde Aile Anayasası yok. İlke olarak da böyle yasalara karşıyım,
çalışmadıklarını düşünüyorum. Üstelik ‘yasa’ ile ‘aile’ oksimoron
kavramlar bana göre. Yasaya uyulmazsa ne olacak? Kim, kime ne ceza
verecek? Biz aile ilişkilerini olması gerektiği gibi yaşıyoruz. Ama işe
gelince; patronumuz işin gereği neyse odur. Yol gösteren, işin gereğidir.
Yapılacak olan profesyonellerin kurumsal yönetim ilkelerine göre şirketi
yönetmesidir. Aile üyeleri de yönetici ise, profesyonel yönetim ekibine
dahil olur. Hissedarsa genel kurulda yer alır, seçilirse yönetim kuruluna
girer. Böyle davranılınca zaten kurumsallaşıldığı için bir yasaya ihtiyaç
kalmaz. Aile Anayasası kurumsallaşamayan şirketlerin, kurumsallaşma için
medet umdukları bir araç ama öyle kurumsallaşmak pek mümkün değil.
Bağımsız üye, kurumsallaştırıcı bir unsur mu yoksa kurumsallaşınca mı
bağımsız üye, yönetim kurulunda yer alır? Orasını iyi düşünmek gerekir.
Doğru tespit, net sınırlar…
Pandeminin, eğer bir strateji değişikliğine girmedilerse şirketler için
bir şey değiştirdiğini düşünmüyorum. Herkes işini yapsın, yetiyor.
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Ne yapacaklar:
1. İşlerini doğru tespit etsinler.
2. Ne yapmayacaklarının sınırlarını çizsinler.
3. Yoğurt yapma biçimlerini, adımlar halinde izah etsinler.
Yani ne demek bu? Para kazanmak için ne yapacaklar, her yol mübah mı,
para kazanmanın yolu nedir? Bunları belirlesinler.

‘‘İşleri doğru, yetenekli insanlara teslim
edin ve siz olmadan da yapılabilir
hale getirin.’’
Geleceği düşünen teknoloji departmanları şart
Dijital dönüşüm tabii ki hızlandı. 10 yıl sonra yaşayacağımız, yapacağımız
değişiklikleri bugünden yapmaya başladık. İnsanlar, sosyal mesafeyi
korumak için daha fazla teknolojiden yararlandı. Şirketler karantinada
evden çalıştı, daha fazla teknoloji kullandı. Cep telefonları alışverişin,
toplantının, eğlencenin, bilgi edinmenin bir numaralı kaynağı haline
geldi. Organizasyonunuzda CTO veya CDO istihdam ediyorsanız, bu
değişikliklere uyum sağlamak onların görevidir. Yönetim kuruluna
ihtiyaçları sunarlar, yönetim kurulu da gerekli tahsisi yapar. Şunu özellikle
söylemek isterim ki; artık teknoloji departmanları sadece altyapıdan
sorumlu, teknik ihaleler hazırlayan, bozulan bilgisayarları tamir eden
bölümler değil, işin gereklerine ve fonksiyonlara göre şirket teknolojilerini
gelecek daha gelmeden düşünüp hazırlayan departmanlar olmalı. Ben,
bizim ölçeğimizdeki yapılarda, teknolojinin gençlerin işi olduğuna ve bu
şekilde hâkimiyet sağlayacaklarına ya da şirketin teknolojik hâkimiyetinin
onlarla sağlanacağına inanmıyorum. Gençler, zaten kuşakları gereği
teknolojinin yerlileri. İnterneti kullanma ve her bilgiye ulaşma biçimlerini
çok beğeniyorum. Bilgiyi Google’a, ‘nasıl’ını da Youtube’a yazıp
öğreniyorlar. Hırslılar, rekabetçiler, bir şeyleri değiştirip kazanmak
istiyorlar. Önyargılı da değiller. Bu özellikler, onları farklılaştırıyor. Bu
nedenle de eğer aile işletmeleri, teknolojideki gelişmelere uyum sağlamakta
gönülsüzse; gençler, hırslarını, değişime adanmışlıklarını kullanıp değişim
için öncülük yapabilirler.
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Başkanlıktan ayrılarak doğru yaptım
2000 yılında Sabri Ülker Bey’den aldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl
sürdürdüm. Babam bana 15 yılda devretmişti, ben geç bile kaldım. Üstelik
sadece Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrıldım. Doğruyu, normal olanı
yaptım. Çünkü kurumsallaşmış -benim kadar bu işleri bilen, yapan insanlar
var etrafımda-, şirketlerin, grupların başında CEO’lar var. Ali Ülker Bey
de onların hepsini idare edebilecek kabiliyette bir arkadaş. Bence herkes,
belli bir yaşta benim yaptığımı yapmalı. Sonra yaptığınızda posanız çıkmış
oluyor. Bir kenara koyuyorlar, duruyorsunuz. Eskiler öyle derdi; eliniz
ayağınız tutuyorken bunları yapmakta yarar var.
Bu, bir bayrak yarışı, sıra Ali Ülker’in
Bu iş, bir bayrak yarışı. Rahmetli babam ve amcam bir yelkenli yaptılar ve
donattılar. Her şey hazırdı. Ben de yelkenleri açılmış bir teknenin dümenine
oturdum, rüzgâr da uygun esince yol aldık. Şimdi de bayrağı güvenle Ali
Ülker’e devrettim. Bizim hem kurum kültürümüz hem de aile kültürümüz
belli bir çizgidedir. Usta-çırak ilişkimiz kuvvetlidir. Dolayısıyla Yıldız
Holding’in temel değerlerinden taviz vermeden, yenilikçi bir bakış açısıyla
hareket etmek başarıyı da beraberinde getiriyor.
Diğer şirketlere tavsiyem; önce kurumsallaşın ve işleri doğru, yetenekli
insanlara teslim ederek, işi siz olmadan yapılabilir hale getirin. Aile
üyelerinden biri profesyonel olarak üst yönetime gelecekse, ödünsüz
olarak aynı süreçlerden o da geçmeli. Daima uzun vadeli görüş ve planınız
olmalı ama kısa vadede de B planınız bir kenarda durmalı.

GENÇ YÖNETICILERE BEŞ ÖNEMLI ÖNERI
1. Öncelikle niyet ve samimiyet,
2. Çok çalışmak,
3. Farkındalık ve tarassut (gözleme, gözetleme, dikkatle bakma),
4. İşine aşina olmak,
5. İş dünyasına aşina olmak.
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Aclan Acar

ACLAN ACAR STRATEJİK DANIŞMANLIK KURUCUSU –
TÜRK TELEKOM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“ÇAĞI YAKALAMAK
ORTAK AKILLA MÜMKÜN”
Finanstan perakendeye, otomotivden telekomünikasyona farklı
sektörlerdeki şirketlere liderliğiyle büyük başarılar kazandıran
Aclan Acar’ın; bilgi, tecrübe ve birikimini kullanarak geleceğe
taşımak için yönetim kurullarında görev aldığı birçok şirket de
bulunuyor. İş dünyasının duayen isimleri arasında yer alan
Acar’a göre; şirketlerin dönüşüm süreçlerinde, yönetim
kurullarının yapısı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü
büyük. Hele de dünyanın siyasi ve ekonomik açıdan büyük
dönüşüme girdiği şu günlerde. “Dönüşüme direnenlerin yok
olacağı bu ortamda, çağı yakalamak hatta çağın önüne geçebilmek
yönetim kurullarında üretilecek ortak akılla mümkün” diyor. Peter
Drucker’ın, “Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer”
sözünü hatırlatarak, bağımsız üyelerin önemine dikkat çekmeyi de
ihmal etmiyor.

“D

ünya siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir dönüşümün
eşiğinde. 2020 yılında yayınladığım ‘TAM ZAMANI!
Deneyimlerim Işığında Dönüşüm Yönetimi’ isimli kitabımda
bu konuya ayrıntılı olarak değindim. Özetle, ABD ve Batı Dünyası ile Çin
arasında artan ticaret savaşının yanı sıra ABD ile Rusya arasındaki siyasi
kutuplaşma, dünyayı küresel düşünce sistematiğinden uzaklaştırmaya
başladı. 2019 sonunda ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede pandemiye
dönüştü ve dünyanın iktisadi sistemine büyük darbe indirdi. Bir yandan
sağlık sorunlarıyla uğraşırken bir yandan da pandeminin neden olduğu
talep daralması, ekonomik sistemi zorladı. Halen yeni varyantları ortaya
çıkan Covid-19’un ekonomik ve sosyal hasar tespiti yapılamıyor. Bu
durumu aşmak için piyasaya sürülen likidite, önümüzdeki yıllarda dünya
ekonomisini tehdit edecek en önemli faktörlerden biri olacak.
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Çağın önüne geçebilmek
Bu büyük resim içerisinde, şirketler dünyasında da dönüşüm ihtiyacı hızla
arttı. Bir yandan teknoloji ve dijitalleşmenin yardımıyla artan zamansız
ve mekânsız çalışma ortamı, yapıyı dönüştürürken bir yandan da çevik ve
yalın çalışma modelleri hayatımıza girdi.

‘‘Yönetim kurulunun, kendi performansını
düzenli olarak ölçmesi sağlanmalı.’’
Şirketlerin yönlendirilmesi ve yönetilmesinden sorumlu en üst organ
olan yönetim kurullarına, bu alanda önemli bir liderlik görevi düşüyor.
Dönüşüme direnenlerin yok olacağı bu ortamda, çağı yakalamak hatta çağın
önüne geçebilmek yönetim kurullarında üretilecek ortak akılla mümkün.
Bu nedenle şirketler bünyesinde yönetim kurulu oluşturulurken bunun
bir ekip çalışması olacağı bilinciyle hareket edilmeli. Şirketin büyüklüğü,
faaliyet alanı gibi konular göz önüne alınarak farklı yetkinliklere sahip,
yeterli düzeyde çeşitliliği içinde barındıran bir ekip oluşturulmasına
dikkat edilmeli. Örneğin, farklı coğrafyalarda çalışan bir şirkette bu
bölgeleri tanıyan üyelere ihtiyaç olacağı açık. Uygulamada, dünyanın farklı
ülkelerinde üretim ve satış yapan bazı şirketlerin yönetim kurullarının,
yalnızca genel merkezlerinin bulunduğu ülkenin vatandaşlarından
oluştuğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda yönetim kurullarına üye
seçiminde cinsiyet eşitliğine de dikkat etmek gerekir. Şirketin mal ve
hizmetlerinin farklı cinsiyette olan bireyler tarafından kullanıldığı mutlaka
dikkate alınmalı. Benzer örnekleri daha da arttırabiliriz.
Düzenli performans ölçümü
Hissedarlar, şirket yönetim kurulunda yer alacak kişileri; deneyimleri,
yetkinlikleri, cinsiyetleri, yetiştikleri iş alanları ve bilgi sahibi oldukları
disiplinler gibi hususları dikkate alarak seçmeli. Doğru bir liderlik ortaya
konularak yapılacak ekip çalışması, daha olumlu sonuç verecektir. Ayrıca
oluşturulan şirket yönetim kurulunun, kendi performansını düzenli olarak
ölçmesi sağlanmalı. Zira ölçülemeyen bir şeyin değerlendirilmesi mümkün
değil. Şirkete yön verecek bu yapıyı, doğru biçimde oluşturduktan sonra

68

l

A İLE Ş İRKETLERİNDE B AĞIMSIZ Y ÖNETİM K URULU Ü YELİĞİ

kurulun çalıştırılması da büyük önem arz ediyor. İş hayatım boyunca
karşılaştığım ve kitabımda da yer verdiğim bazı örneklerde; doğru
oluşturulmuş yapıların, çeşitli nedenlerle çalıştırılamadığı için sonucun
olumsuz yönde geliştiğine şahit oldum. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine
düşen en önemli görev; şirketin tüm organlarında olduğu gibi yönetim
kurulu ve komitelerin çalışmalarının da aksatılmadan devamını sağlamak.
Yönetim kurulu, şirketin beyin fonksiyonudur. Beyni çalışmayan bir
yapının diğer organlarının başarıyla eşgüdüm içinde hareketi beklenemez.
Uyum ve şeffaflık şart
Dönüşüm dönemleri genelde sancılı geçer. Şirketin teknolojik altyapısı, iş
süreçleri, kurumsal kültürü ve sahip olduğu insan kaynağı birbiriyle uyumlu
olmalı. Yönetim kurulları bu dönüşüme öncülük ederken herhangi bir
bahanenin arkasına sığınmadan, şeffaflığa dikkat ederek görevini yapmalı.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Şirketin
ana hissedarları ve şirketle doğrudan bir bağlantısı olmayan bağımsız
üyeler, yönetişim ilkeleri çerçevesinde; öncelikle yönetiminde bulunduğu
şirket olmak üzere, azınlık pay sahipleri ve diğer paydaşların hak ve
menfaatlerini eşit düzeyde korumakla yükümlü. Kurumsal yönetişim
ilkelerine gönül vermiş bir kişi olarak tavsiyem; konunun ruhunun
doğru anlaşılması. Yönetim kurullarında bağımsız üye görevlendirilmesi,
yalnızca şekil şartını yerine getirmek amacıyla olmamalı. Aday belirleme
komitesini doğru işletip doğru adayların tespiti ve genel kurulun onayına
sunulması büyük önem taşıyor. Bu çalışma, şirket için değer yaratma
odaklı olarak yapıldığı takdirde olumlu sonuç alınabilir. Unutulmaması
gereken nokta, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğinizde hepsinin
yanlış olacağı. Bu doğrultuda yapılan seçim, bir yandan şirket yönetim
kurulunun disiplin çerçevesinde çalışmasını sağlarken bir yandan da
dönüşüm süreçlerinde ortadan kaldırılması gereken bazı alışkanlıkların
dönüşümünü hızlandıracaktır.
Kültür, stratejiyi kahvaltı niyetine yer
Şirketlerde dönüşümü engelleyen en belirgin konu, şirket kültürüdür. Peter
Drucker’a atfedilen bir sözü paylaşmak isterim: “Kültür, stratejiyi kahvaltı
niyetine yer.” Sırada ne var? Mevcut kültürün dışından gelen bir bağımsız
yönetim kurulu üyesinden, bu alanda yararlanmak gerekir. Dönüşümün
önündeki diğer engeller ise, yetersiz teknolojik altyapı, silolara ayrılmış
yönetim anlayışı, şirket içi eksik iletişim olarak sıralanabilir. Özenle
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seçilmiş, gerekli yetkinlik ve deneyimi bünyesinde barındıran bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin varlığı bu alanda önemli katkı sağlar.
Bireysel bir girişimcinin kişisel vizyonu ve çabasıyla büyük emek harcanarak
kurulan aile şirketleri, ilerleyen yıllarda belirli bir büyüklüğe erişir. Öte
yandan kurucu akıldan sonra işbaşına gelen yeni kuşaklar döneminde
kurumsallaşma ihtiyacı artar. Ailenin yapısı nedeniyle tek ve hâkim ortaklı
sistemden çok ortaklı yapıya dönüşen aile şirketlerinde kurumsal yönetim
ihtiyacının artmasını böyle yorumlamak mümkün. Kurucu liderin yaşam
sürecinde bu sistemin oluşturulması ideal olan. Ancak bu, çoğunlukla
mümkün olmuyor.

‘‘İktisadi güvenliğimiz,
başarılı şirketlerimize bağlı.’’
Yönetişimin ruhunu anlamak
Genç kuşakların görev üstlenmesi sırasında yapılacak dönüşüm, daha zor
olmakla birlikte çok başarılı örnekler gördüğümü de belirtmeliyim. Esas
olan adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yapının kurulması. Kurumsal yönetim
sistemleri, şirketin uzun ömürlü olmasına ve başarılı yönetilmesine yol
açacaktır. Sonuç olarak, kurumsal yönetişimin ruhunu anlamak esas
olmalı. Doğru bir yönetim kurulu oluşturur, yönetim kurulunun ciddiyetle
çalışmasını sağlar, özenle seçilmiş bağımsız üyelere yönetim kurulunda
yer açar, yönetim kurulunda oluşan ortak akla değer verir ve yönetim
kurulunun performans ölçümünü yaparsanız; hayatına başarıyla devam
eden, çağı yakalayıp ileriye giden ve paydaşlarına değer yaratan bir şirkete
sahip olursunuz.
Bu yapı, ileriye dönük olarak dönüşüm ihtiyacını da önceden görüp önlem
alacağı gibi, uygun zemin ve süreçlerin oluşturulmasına da büyük katkı
sağlar. Hissedarı olduğumuz şirketlerin aynı zamanda toplumsal bir değer
olduğunu unutmayalım. İktisadi güvenliğimiz, şirketler dünyasındaki
başarılı şirketlerimize bağlı.
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Dr. Tamer Saka

TKYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI –
BMS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.
KURUCU ORTAK

“ŞİRKETLER İÇİN DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ”
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılından beri
kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi için projeler hayata geçiriyor.
TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka’ya göre, aile şirketleri
pandemi döneminde kurumsal yönetimin önemini daha iyi anladı
ancak yine de henüz arzu edilen düzeyde ilerleme sağlanamadı.
Klasik iş yapma şekillerinin hızla değiştiği şu günlerde, şirketler için
de bazı dönüşümler kaçınılmaz. Bu noktada şirket kültürünü ve bakış
açısını yeniden ele almak gerektiğini vurgulayan Dr. Saka, bunun
da ancak bağımsız üyelerin yer aldığı yönetim kurullarıyla mümkün
olduğunu söylüyor.

“T

KYD olarak adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk
ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının; etki
ettiği tüm alanlarda yol gösterici olduğuna inanıyoruz. Bu
ilkelerin yanı sıra kurumların her türlü koşulda sürdürülebilir ve rekabetçi
olmaları için ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri de faaliyetlerine
ve karar mekanizmalarına dahil etmeleri gereken bir dönemden
geçiyoruz. İş dünyasına baktığımızda regülasyonlar, yönetmelikler,
uluslararası mevzuata uyum gibi konuları kapsayan, kısaca altyapı olarak
değerlendirebileceğimiz alanlarda şirketlerimiz hızlı ve etkin kararlar
alabiliyor. Ancak davranışsal yönetim olarak da adlandırabileceğimiz
karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve
kurumların tüm kademelerinde kurumsal yönetimin sağlıklı uygulanması
konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Bunun başlıca nedeni, bu
ilkelerin uygulanmasının, yönetim erkinin paylaşılması anlamına gelmesi.
Özellikle yönetim anlayışının kurucu veya lider üzerine inşa edildiği,
şahısların şirketlerin önüne geçtiği kurumlarda, davranışsal ilkelerin
benimsenmesinin daha zor olduğunu gözlemliyoruz.
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Pandemi ve kurumsal farkındalık
Pandemi sürecinin aile şirketlerinde kurumsal yönetime geçişi
hızlandırdığını söyleyebilecek noktada değiliz ancak farkındalığın arttığı
bir gerçek. Şirketler, kurumsal yönetimin kendileri için ne denli önemli
olduğunu gördü. Şimdi bu dönüşüm için çaba göstermeleri gereken bir
dönemden geçiyoruz ve hiç kuşkusuz bu, biraz zaman alacak. Pandemi
hâlâ devam ettiği için yeni normalin nasıl olacağı konusunda bir fikir
birliği henüz oluşmadı. Ancak pandeminin iş yapma şekillerimizi, çalışma
ortamlarımızı, çalışanlarımızla ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizi köklü
şekilde değiştirdiğini şimdiden söylemek mümkün. İşte bu nedenle aile
şirketlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeni bir strateji ortaya
koyması gerekiyor. Bu noktada işlerinin kolay olmadığını söyleyebiliriz
çünkü geçmişe nazaran daha fazla olan riskleri, çoklu değişken ortamları
yönetme yetkinliğine ihtiyaçları var.

‘‘Aile şirketlerinin, kurumsal yönetim
ilkeleri çerçevesinde yeni bir strateji ortaya
koyması gerekiyor.’’
Birden çok yetkinliğe sahip şirketler
Önceden çok daha statik olan ticaret dahi, artık üretme-alma-satmanın
ötesine geçti. Gün içinde bile konjonktürlerin değiştiğine şahit oluyoruz.
Bu trend azalmayacağı gibi aksine artacak ve her geçen gün daha kompleks
yapılar içerisinde iş yapmaya başlayacağız.
Bu süreçte de özellikle aile şirketlerinin iş yapma modellerini daha hızlı
geliştirmeleri gerekiyor. Örneğin, dünya genelinde tedarik zincirinde
yaşanan kriz nedeniyle yeni ülkeler, yeni oyuncular ön plana çıkacak. Eğer
bir şirket global arenada da söz sahibi olmak istiyorsa, bu boyutta iş yapma
yetkinliklerini artırmalı. Bunun için de yapısal gelişmelere, konulara daha
sistemsel yaklaşmaya ihtiyaç var.
Çalışanlarla ilişkilere baktığımızda ise, yakın zamanda daha da ön plana
çıkacak iş modellerine uygun altyapıların kurulması, şirketler için artık
bir zorunluluk. Önümüzdeki dönemde yarı zamanlı çalışmanın çok
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daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bir kişi, artık tek yere bağlı
olmayacak, birkaç yerde birden çalışabilecek. Dolayısıyla hem çalışanların
hem de şirketlerin birden fazla yetkinliğe sahip olacağı bir dünyaya doğru
gidiyoruz. Artık herkes iyi bir üretici ve iyi bir satışçı olmalı, mutlaka
teknolojiden anlamalı.
İşletme körlüğü
Klasik iş yapma şekilleri, sektörlerden bağımsız olarak her şirket için artık
geride kalıyor. Bazı şirketlerde daha az, bazılarında daha çok değişiklik
olacak ama bu dönüşüm muhakkak yaşanacak. Bu noktada şirket
kültürünü, bakış açısını yeniden ele almak gerekiyor. Ancak klasik iş
yapma şekillerine alışan zihniyetlerle bir yapıyı yeniden inşa etmek kolay
değil. İşte bu noktada, yönetim kurulu kompozisyonu büyük önem taşıyor.
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, doğru seçildikleri takdirde bu sürece
çok ciddi katkı sağlayabilir. Doğru seçimden kastım; adayın eğitiminin,
tecrübesinin, bilgi birikiminin göz önünde bulundurulması. Eş, dost
veya eski bir çalışan bağımsız yönetim kurulu üyesi olmamalı. Kriterleri
karşılıyorsa olabilir elbette ancak öncelikli tercih, yönetim kurulunda
tamamen dışarıdan gözlerin yer alması. Çünkü özellikle aileyi temsil eden
yönetim kurulu üyelerinde, bir müddet sonra işletme körlüğü oluşabiliyor.
İşte bu üyeleri sorgulayabilecek, bu işlerin dünyadaki ve ülkemizdeki
iyi örneklerini aktarabilecek, şirkete uyarlanmasında katkı sunabilecek
bağımsız üyelere ihtiyaç var. Bu üyeler seçilirken şirketin ihtiyaçları ve
ilerleme hedefleri de muhakkak göz önünde bulundurulmalı. Örneğin,
şirket için finansmana erişim kritik bir konuysa, finans konusunda uzman
bir bağımsız yönetim kurulu üyesi büyük katkı sağlayacaktır. Strateji,
uluslararası büyüme, risk yönetimi, kontrol, denetim de son derece
kritik ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle
desteklenmesi gereken alanlar.
Tecrübeyle harmanlanmış enerji…
Dijitalleşmenin az ya da çok her sektörü, şirketi etkilediği muhakkak.
Dijitalleşmeyle birlikte gençlerin şirketlerdeki konumu da daha sık
konuşulmaya başlandı ancak şuna dikkat etmekte fayda var: Birinin
genç olması teknolojiyle çok alakalı, trendlere çok hâkim olduğu, olacağı
anlamına gelmiyor. Çünkü dijitalleşme yalnızca tablette etkin olmak,
bilgisayarı çok iyi kullanmak demek değil. Dijital ortamda iş yapmak
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başka bir know-how gerektiriyor. Genç kuşakların bu konuda önemli
bir farkındalık yarattıkları, heyecan getirdikleri muhakkak. Üstelik klasik
iş yapma şekillerini de daha fazla sorguluyorlar. İşte tam da bu nedenle,
gençlerin bu enerjisini tecrübeyle harmanlamak gerekiyor.
Gençlerin yönetim kuruluna alınmaları konusunda, şirketlerin acele karar
vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yalnızca teknolojiyle arası
daha iyi diye bir genci yönetim kuruluna almak büyük hata. Çünkü henüz
yeterli tecrübeye sahip olmayan bir genç, hata yapmaya daha açıktır ve
bu hevesinin kırılmasına neden olabilir. Organizasyon da bu hatalardan
kaynaklanan önemli maliyetlere katlanmak durumunda kalabilir. Diğer
taraftan dijitalleşme küçük bir proje değil, şirketin tamamını ilgilendiren
bir dönüşüm süreci. Satış pazarlamadan lojistiğe kadar şirketin bütün
fonksiyonlarını yeniden ele almayı gerektirir. Dolayısıyla bu sürecin
iyi planlanması, şirket için en uygun stratejiyle hareket edilmesi ve bu
dönüşümün, kültürün de bir parçası haline getirilmesi çok önemli.

‘‘Şirketlerin hayatta kalmasını sağlayacak
olan, orta ve uzun vadeli planlardır.’’
Uzun vadeli planlar şart
Stratejik plan oluşturma bir şirketin sürdürülebilirliği için büyük önem
taşıyor ancak özellikle pandemi gibi zorlu kriz dönemlerinde pek çok
şirket hayatta kalma kaygısı yaşıyor, kısa vadeli sorunlarla boğuşuyor.
Bu mücadele içinde de uzun vadeli plan yapmaya odaklanamıyorlar.
Oysa bunu dengelemek çok önemli çünkü şirketlerin hayatta kalmasını
sağlayacak olan, orta ve uzun vadeli planlardır.
Hiç kuşkusuz gelirin, giderin ve faaliyet gösterilen ülkedeki ekonomik
sistemin de uzun vadeli plan yapmaya uygun olması gerekiyor. Örneğin,
ülkemizde uzun vadeli ve sağlıklı bir kredilendirme sistemi olmadığından
şirketler uzun vadeli yatırımlardan çekiniyor ve bu nedenle daha kısa
yatırımlara yöneliyor. Yine de uzun vadeli planlamalar her halükârda
yapılmalı ve bunlar kısa sürelerle revize edilmeli. Yoldayken plandan
tamamen de vazgeçilebilir ancak bu hiç plan yapmamaktan çok daha iyi
bir yöntemdir.
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Ümit Boyner

BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“HAYATIN DEVAMI İÇİN
DOĞAYLA DOST ŞİRKETLER”
Boyner Grup 70 yıllık birikimi, beş grup şirketi, 250’den fazla mağazası
ve e-ticaret yoluyla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Bu
birikimin 25 yılında Ümit Boyner’in de katkıları var. KAGİDER’in
kurucularından, TÜSİAD’a 2010-2013 arasında başkanlık yapan
Boyner, şirkette toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın girişimciliği,
sürdürülebilirlik ve sosyal girişimcilik projelerine destek veriyor. Çünkü
araştırmaların da gösterdiği gibi, kadınların yönetimde yer almasının
şirket performansını olumlu etkilediğini biliyor. Boyner’e göre, kabul
edilmesi gereken diğer bir gerçek de hayatın devamı için sürdürülebilir
bir ekonomi ve doğayla dost şirketlerin kaçınılmaz olduğu. Adım atmak
için ille de buzulların erimesini ya da sel, yangın gibi felaketlerin günlük
hayatın parçası haline gelmesini beklememek gerektiğini söylüyor.

“1

990’ların sonunda Asya Finansal Krizi ve 2000’lerin başındaki
küresel skandallarla büyük şirketler özelinde bir standart veya
hijyen faktörü haline gelen kurumsal yönetişim ilkeleri, 2008
finansal krizi sonrasında yeni bir veçheye geçti. 2010’lardan bu yana
‘Kurumsal Yönetişim’ ya da başka bir deyişle iyi-şeffaf ve topluma hesap
verebilen sorumlu bir şirket olmanın temel koşulları arasına, yönetim
kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği standardı da eklendi.
Yönetim kurullarında çeşitliliğin sağlanması ise, bir süredir özellikle
Batı ekonomilerinde konuşulan ve gerçekleştirilmeye çalışılan bir konu.
Zannedersem Covid-19 krizi de bu başlık için bir dönüm noktası olacak ve
çeşitliliğin sağlandığı yönetim kurulları da önümüzdeki yıllarda standart
haline gelecek. Burada tüm dünyayla birlikte bizlerin de sorgulaması
gereken konunun şu olduğunu düşünüyorum: Neden ‘iyi ve sorumlu’
şirket olmanın bileşenlerini bulmamız için global krizlerin olması
gerekiyor? Aslında on yıllardır bilinen, konuşulan ‘doğruları’ uygulamak
için iş dünyası neden krizlere ihtiyaç duyuyor?
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Buzulların erimesini beklemek gerekmiyor
Başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı toplumsal kesimlerin, hayatın
her alanıyla birlikte yönetim kurullarında da temsil edilmesinin ‘iyi ve
doğru’ olduğu yıllardır biliniyor. Bunun şirket performanslarına olumlu
etki yaptığıyla ilgili araştırmalar da dün ortaya çıkmadı. Sürdürülebilir
bir ekonomi ve doğayla dost şirketler, piyasaya insan ve ekoloji odaklı
devlet müdahaleleri için dünyanın 1,5 derece ısınması, buzulların erimesi,
yangın ve sel felaketlerinin dünyanın her köşesinde günlük hayatın bir
parçası haline gelmesi gerekmiyordu. Sorumlu bilim insanları on yıllardır
bu konularda uyarılarını yapıyor. Tüm dünyada siyaset, iş dünyası,
karar alıcılar ve liderlik anlamında önemli bir kavşaktan geçiyoruz ve
şapkayı önümüze alıp düşünmek; sonrasında da eyleme geçmek için fazla
zamanımız kalmadı. Yönetim kurullarında çeşitlilik de bu acil başlıklar
içinde ele almamız gereken önemli bir başlık. Şirketlerin toplumsal ve
ekolojik sorumluluklarının yeniden tanımlanması için elzem bir konu diye
düşünüyorum.
Altın oran değil altın değer
Çeşitlilik konusunu bir orana bağlamak doğru olmaz görüşündeyim. Bu
konuda OECD’nin hazırladığı, TÜSİAD’ın Türkçe’ye çevirdiği ‘Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nde yer alan bir ifadeye atıf yapabilirim. Orada ‘tek beden
kıyafetin herkes için uygun olmayacağı’ tespitine, her ülkenin kendisi için
en uygun çalışmayı hazırlaması gerektiğine işaret ediliyordu. Bu önemli
ifadeyi, çeşitlilik için de düstur edinebiliriz. Her firmanın kendi yönetim
kurulu çeşitliliğini, içinde yer aldığı paydaş ekosisteminin çeşitliliğini
ve kurumsal kültürünü yansıtacak şekilde belirlemesi gerektiğine
inanıyorum. Bu nedenle ‘altın oran’ yerine, ‘altın değerler’ tartışması
yapmak, hangi değerlerin çeşitliliğin önünü açtığı ve önünü açtığımız
çeşitliliğin şirketlere, sektörlere, ekonomilere, toplumlara ve nihayetinde
insanlığa katkısı üzerine konuşmak daha verimli olur.
İdeal olan yüzde 50 kadın yönetici
Çeşitliliği, artık pek çok iyi uygulamayı kapsayan sürdürülebilirlik başlığı
altında değerlendirmeyi tercih ediyorum. Bence çeşitlilikle fark yaratılan
en önemli konu, ekoloji ve toplumla birlikte şirket ve markalarınızın
sürdürülebilirliğine yaptığınız katkı. İster aile ister kurumsal, ister büyük
ölçekli ister KOBİ olsun, şirketler; nihayetinde çalışanlar, hissedarlar,
müşteriler ve iş ortaklarından ve bunların arasındaki ilişkilerle alışverişten
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oluşan tüzel yapılar. Bu nedenle bireyler toplumla, dünyayla, toplumsal ve
küresel sorunlarla ne kadar ilgiliyse, şirketlerin de bu sorunlarla bir o kadar,
hatta daha fazla ilgilenmesi gerekiyor. Bu noktada kurumsal yönetişim
anlayışındaki kapsayıcılık ve çeşitliliğin çözüm üretmede ne kadar gerekli
olduğunu görebiliriz.
Sürdürülebilirliği içselleştiren şirketler, operasyonlarını daha verimli ve
dirençli kılıyor. Ayrıca yatırımcılar, sorumlu şirketlerin daha az riskle ve
daha iyi bir performansla yönetildiğini görüyor. Ve unutmayalım ki, artık
tüm dünya, şirketleri izliyor. Müşteriler, tüketiciler, çalışanlar ve genç
nesil; şirketlerimizi dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümlerinin
birer parçası olarak görmek istiyor ya da en azından sorunun bir parçası
olarak görmek istemiyor. Kısacası, sürdürülebilirliği ön plana çıkaran
ve samimi şekilde hayata geçiren şirketlerin hem ekonomik ve finansal
verimliliklerine hem de itibarlarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Kadın Yönetim Kurulu üyesi oranına gelirsek, nüfusun ve şirketlerin ürettiği
hizmet ve ürünlerin nihai kullanıcı oranını yani yüzde 50’yi hedeflemek
doğru olur görüşündeyim. Eşitlik diyorsak, bunun matematiksel olarak
yüzde 50’ler seviyelerinde olması ideal.

‘‘Şirketlerin toplumsal ve ekolojik
sorumluluklarının yeniden tanımlanması
elzem bir konu.’’
Pandemi geleceği yakınlaştırdı
Aslında farklı kuşakların yönetim kurulu yapıları içerisindeki temsili,
kurullardaki cinsiyet eşitliği kadar önemli. Pandemi bir değişim ve
dönüşüm başlatmaktan ziyade, dijital dönüşümü hızlandırdı ve geleceği
2020’ye yakınlaştırdı. Bu anlamda gençlerin yönetim kurullarına
katılmasının daha erkene çekilmesi, çok doğru bir yaklaşım olur. Sadece
teknoloji ve dijitalleşme anlamında değil, yeni iş modellerinin ve yeni
ekonomi kavramının gelişmesiyle de yönetim kurullarının yaş ortalaması,
şirketlerin finansal, operasyonel ve toplumsal fayda performansı için kritik
önemde.
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Gençlerin yönetim kurulu içinde yer alması bence geçmişte de gerekliydi.
Pek çok ulusal ve global şirketin yönetim kurulu yaş ortalaması, müşteri
ve çalışanlarının yaş ortalamasının, hatta hissedarlarının dahi yaş
ortalamasının çok üzerinde. Deneyim ve ilişki ağları, yönetim kurulu
üyeliği için önemli ve gerekli olmakla birlikte, tek kriter haline geldiğinde
paydaş temsili açısından büyük kayıp yaşıyorsunuz. Bence Türkiye’de 3045 yaşları arasında, çok önemli profesyonel, girişimcilik deneyimleri olan
ve şirket yönetimlerine büyük katkı yapabilecek pek çok genç iş insanı var.

‘‘Bağımsız üye seçimi kriterlerinin en
baştan belirlenmesi önemli.’’
Şirketler, insanlık ve ekosistemi gözetmeli
Bağımsız üyelik uygulamasının özünün ve ana hedefinin tekrar tekrar
hatırlanmasında fayda var. Şirketlerde ana ortaklar ve azınlık hissedarlar
arasındaki çıkar çatışmalarını önlemek ve dengeli bir yönetim kurmak
için önem kazanan bağımsız üyelik kurumu nihayetinde kurumun
sürdürülebilmesi ve bugün olduğu gibi gelecekte de değer yaratabilmesinin
önünü açar. Yaratılan değerin tüm paydaşlara, kural ve ilkeler çerçevesinde
adil, şeffaf, dengeli ve hesap verebilir şekilde paylaştırılması iyi ve doğru
kurumsal yönetişimin özüdür diye düşünüyorum. Bu anlamda şirketlerin
sadece hissedarları için değil, içinde bulundukları toplum başta olmak
üzere insanlık ve ekosistemi gözeterek iyileştirici eylemlerde bulunmaları,
bu eylemleri iş modellerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri çok
önemli.
Bağımsız üyelerin seçimi yapılırken, sadece deneyim ve ilişki ağlarından
ziyade, bahsettiğim sorumluluk perspektifi içerisinden karar alma
süreçlerine katkıda bulunabilecek yetkinlikte ve vizyonda olmalarına
dikkat edilmesi çok önemli. Bunun sağlanabilmesi için şirketlerin gelecekle
ilgili planlarını oluşturarak, bağımsız üye seçimi kriterlerini en baştan
belirlemeleri büyük önem arz ediyor.
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Vahap Munyar

DÜNYA GAZETESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ

“ŞİRKET YÖNETİMLERİNİN
‘AİLE MECLİSİ’NDEN ÖTE BİR YAPIDA
OLMASI GEREKİYOR”
Ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden Vahap Munyar,
40 yılı aşan kariyerini, Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi
Dünya’nın Genel Koordinatörü olarak sürdürüyor. Her yazısında
iş dünyası için çok değerli dersler sunan Vahap Munyar,
ideal yönetim kurullarının oluşturulmasının ve etkili şekilde
çalıştırılmasının, şirketlerin sürdürülebilirliğinde oynadığı role
dikkat çekiyor. Kurucusunun vefatından sonra yönetimi devralan
eşi ve kız çocuklarıyla yaptığı görüşmeden notlar paylaşan
Munyar, “Sohbetten çıkardığım izlenim şu oldu: Patronun
vefatıyla birlikte şirket de bir anlamda öksüz ve yetim kalmış
görünüyordu” diyor. Bu sohbetle, şirket yönetimlerinin
‘Aile Meclisi’nden öte bir yapıda olması gerektiğini daha iyi
anladığını belirten Munyar, ‘baba’ veya ‘büyük abi’nin vefatından
sonra savrulmalar, dağılmalar yaşayan çok sayıda şirket,
holding örneği olduğunu hatırlatıyor.

Patron vefat etti. Evde oturan eşi, işlerin başına geçti
3-4 yıl kadar önceydi. PR sektöründen bir arkadaşım aradı:
- Yeni bir müşterimiz var. Bir sanayi şirketi. Şirketin patronu vefat
		 etmiş. Şimdi eşi işlerin başına geçmiş. Şirket merkezine gidip
		 sohbet etsek. Ne dersin?
Arkadaşımın davetine uydum, söz konusu şirkete gittim. Yönetim
Kurulu Başkanı’nın toplantı masasında sohbete başladık:
- 25 yıllık eşimi kaybettim. Ağlama lüksüm yoktu. Acımı içime
		 gömdüm. Şirketin başına geçtim.
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Masada, üniversiteden sekiz ay önce mezun olmuş, şirkette babasının
yanında kısa süre çalışma fırsatı yakalamış büyük kızı, yurt dışındaki
bir üniversitede ikinci sınıfta olan ortanca kızı ile şirketin eski
yöneticilerinden biri vardı:
- Şirkette hiç çalışmadım. Ancak eşimden çok şey öğrendim. Ondan
		 öğrendiklerimle kurulu sistemi çalıştırır, yolumuza devam ederiz.
Kızı araya girdi:
- Sekiz aydır şirketimizde çalışıyorum. Babamın şirketimiz için çizdiği
		 vizyonu iyi öğrendim. Dış ticarete bakıyordum.
Ortanca kızı söz aldı:
- Okulum henüz bitmedi ama ürün tasarımı konusunda şirketimize
		 katkı vermeye başlamıştım. Şimdi şirkete daha fazla zaman ayırırım.
Yönetim Kurulu Başkanı anne sürdürdü:
- Ben ve iki kızım şirketimizin yönetim kuruluna girdik. Küçük kızım
		 11 yaşında. Şirket hisselerini 4’e bölmeyi uygun gördük.

‘‘Patronun vefatıyla birlikte şirket de
bir anlamda öksüz ve yetim kalmış
görünüyordu.’’
Masadaki eski yöneticiye döndü:
- Beyefendi eşimle birlikte uzun süre çalıştı. Emekli olmuştu.
		 Tecrübesinden yararlanmak için kendisini yeniden göreve davet
		 ettik. Bir süre bizimle birlikte çalışacak.
Sohbetten çıkardığım izlenim şu oldu: Patronun vefatıyla birlikte şirket
de bir anlamda öksüz ve yetim kalmış görünüyordu.
Deneyim yetersizlikleri nedeniyle sanayi şirketini yönetmekte
zorlanabileceklerini dikkate alarak soru-öneri ortaya koydum:
- Şirketi yönetmenize katkı verecek ‘girişim sermayesi’ benzeri bir
		 ortaklık düşünmez misiniz? Size ortak olacak fon, 3-4 yıl yönetimde
		 yer alır. Böylece siz ve kızlarınız da işleri, şirket yönetmeyi öğrenir.
		 Sonra yolunuza isterseniz kendiniz devam edersiniz.
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Bu soru-öneriye duygusal yanıt verdi:
- Finansal sorunumuz yok. Kapasite kullanım oranımız yüzde 100’e
		 yakın. Şirketimiz yükseliş dönemi yaşıyor. Ortak almaya ihtiyacımız
		 da yok, öyle bir arayışımız da söz konusu değil.
Biraz duraksayıp ekledi:
- Gelecekte ne olur, onu bilemem.
Sohbetin sonunda gazeteye dönerken düşündüm: Vefat eden patron
erken dönemde şirketin yönetim kuruluna güvendiği, vizyoner,
profesyonel yöneticiler almış olsaydı, şimdi eşi ve kızları böyle çaresiz
kalmazlardı.
3-4 yıl önce tanık olduğum, gözlemlediğim bu örnek, şirketlerin
kurumsallaşmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Şirket
yönetimlerinin ‘Aile Meclisi’nden öte bir yapıda olması gerektiğini daha
iyi anladım.
Unutmayın, ‘baba’ veya ‘büyük abi’nin vefatından sonra savrulmalar,
dağılmalar yaşayan çok sayıda şirket, holding örneği var…
O örnekler tüm şirketler için ‘ders’ niteliği taşıyor…
İdeal yönetim kurullarının nasıl oluşturulması gerektiğinin ipuçlarını
veriyor…

‘‘Kurucunun vefatından sonra dağılmalar
yaşayan çok sayıda şirket örneği var.’’
Sen ölünce şirketi kim yönetecek?
HACIİNCE Et’in Konya’da 41 milyon dolarlık yatırıma başladığı
günlerdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Burger King’in
köfte tedarikçisi olmasının verdiği cesaretle bu yatırıma girişmişti.
Tam o günlerde Ata Grubu ve TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan
Kurdoğlu, Hacıince’yi görüşmeye çağırdı:
- Ahmet kardeşim, Burger-King’in köftelerini artık senden
almayacağız. Çünkü, kendimiz Amasya’da entegre et tesisi kurduk.
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‘‘Onlara bir Midilli alın. Ata binme isteği,
çocukları çiftliğe çeker.’’
Ahmet Hacıince, hızla yönünü McDonald’s’a çevirdi. ABD’ye
McDonald’s’ın merkezine gitti, tedarikçilerle ilgili birimin başındaki
yöneticiyle buluştu.
McDonald’s yöneticisi Ahmet Hacıince’ye önce şunu sordu:
- Sen ölünce işlerin başına kim geçecek?
Hacıince şaşırdı:
- Beyefendi, ben henüz 39 yaşındayım.
McDonald’s yöneticisi yanıtladı:
- Biz işbirliklerine uzun vadeli bakarız. İşimizi şansa bırakmayız.
		 İşbirliği yaptığımız şirketlerin geleceğini de sorgularız.
Hacıince, biri üç, diğeri 11 yaşında iki oğlunun olduğunu belirtti:
- Oğullarım işin başına geçer…
McDonald’s yöneticisi sürdürdü:
- Bir oğlunuz ünlü avukat, öteki ünlü mimar olursa ve sizin işleri
		 yapmak istemezse ne olacak? Çocuklarınızın şimdiden, erken yaşta
		 sizin işe yönelmesi için yardımcı olacağız.
Hacıince Türkiye’ye döndükten sonra McDonald’s, şirkete bir pedagog
yönlendirdi. Pedagog Hacıince ailesiyle görüştü, önerisini aktardı:
- Çocuklarınızın ayağının hayvan çiftliklerine alışması için onlara bir
Midilli at alın. Ata binme isteği, çocukları çiftliğe çeker.
Ahmet Hacıince, Mart 2018’de bu öyküyü bana anlatıp ekledi:
- 7 bin 500 liraya aldığım Midilli işe yaradı. Çocuklar hep çiftlikte
vakit geçirmek istiyor.
Hacıince Et, mevcut durumundan daha kurumsal bir yapıya dönüşmüş
olsa, yönetimde profesyoneller yer alıp aktif rol oynasa McDonald’s
yöneticisi Hacıince’ye sorar mıydı:
- Sen ölünce işlerin başına kim geçecek?
“İdeal yönetim kurulu yapısı nasıl olmalı?” sorusunun yanıtı,
McDonald’s yöneticisinin sorusunda yer alıyor, değil mi?
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Ahmet C. Dördüncü
AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
OLMAZSA GELECEK DE OLMAZ”
Akkök Holding 69 yıldır kimyadan enerjiye, gayrimenkulden
tekstile; dördü yurt dışında olmak üzere 20 operasyonel ticaret ve
sanayi şirketinin yanı sıra 19 üretim tesisiyle hizmet veriyor. Tüm
şirketlerin ortak özelliği, sürdürülebilirliğe verilen değerde yatıyor.
Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü’ye göre;
dünyadaki tüm şirketler, sürdürülebilirlik kriterleri olmadan
bir geleceğin mümkün olmadığını anlamalı. Pandemi de bunun
en önemli göstergesi. “Bizler yeryüzüne ve ekosisteme karşı
sorumluluklarımızı yerine getirmek adına gerekli adımları atmayıp
yalnızca söylem düzeyinde farkındalığın artmasından söz ederken
çok değerli zamanları kaybediyoruz. Artık farkında olmak sırasını,
taahhütleri hayata geçirmeye bırakmalı” diyor.

“2

020 Mart’ında pandeminin ilan olduğu ilk günler, herkes adına
belirsizlik ve güçlüklerle doluydu. Koronavirüs salgını, Çin’de baş
göstermeye başladığı zamanlarda pek çoğumuzun aklına, benzer
coğrafyalarda önce de yaşanmış ancak etkisi kısıtlı bir alanda kalmış
vakalar gelmişti. Ne var ki şans bu defa insanlıktan yana olmadı ve salgın,
tüm tahminlerin ötesinde dalga dalga yayılarak yeryüzünü boydan boya
kat edip pandemiye dönüştü.
Dünyamız, yakın tarihlerde bile pek çok küresel krizle karşı karşıya
kalmış olsa da bu denli şok etkisi yaratan bir dönem ender görülebilir.
Bugün artık uzunca süredir pandemiyle yaşıyor olmamız nedeniyle
içinde bulunduğumuz durumu kanıksadık fakat üzerinden biraz
zaman geçmesiyle beraber ne tür bir süreçten geçtiğimizi daha ayrıntılı
muhakeme edebileceğimizi düşünüyorum. Bu dönemi öncekilerden ayıran
faktörlerden biri de her sektörü kendi özgül koşullarında etkilemesi oldu.
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Bin 200’ü aşkın Akköklü ev-ofis modeliyle çalıştı
Bugün epey yaygınlaşan ‘uzaktan çalışma’ dediğimiz ev-ofis modelini de
pandemiyle beraber hayata ilk geçiren kurumlardan biri olduk. Sistemi
devreye aldığımız ilk günden itibaren grup şirketlerimiz arasında güçlü bir
koordinasyon ağı inşa ettik ve günün her saati görev başında olan teknik
ekiplerimizin desteği sayesinde görevlerini evlerinden yerine getiren bin
200’ü aşkın Akköklü, hiçbir aksaklık yaşamadan çalışmalarını yerine
getirmeye devam ettiler. İşlerin büyük oranda online düzleme aktarılmak
durumunda olduğu dönem esnasında, her bir arkadaşımızın güçlü dijital
altyapımız sayesinde görevini sorunsuz ve başarıyla yürütebildiğine tanık
olmaktan mutluluk duyduk. Siber güvenliğin önem kazandığı, içinde
bulunduğumuz bu dönemde de grup şirketlerimizden Aktek Bilişim,
çalışanlarımıza güvenli ve yüksek performanslı altyapı hizmeti sağlamaya
devam ediyor.
Mükemmelliğin olmazsa olmazı ‘uyum’
Sözünü ettiğim tüm bu başarılı uygulamalarımız, en zor zamanlarda
dahil kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalınarak yürütülebilecek
çalışmalar. Akkök Holding gibi çok yönlü ve güçlü bir organizasyon
yapısına sahip kurumlar için mükemmelliğin olmazsa olmazı, ‘uyum’
kavramıdır. Her türden belirsizlik ancak sürdürülebilir, denetlenebilir ve
ölçülebilir uygulamalarla geride bırakılabilir. Özellikle kurumsal yönetim
süreçlerinde, iç denetim mekanizmalarının işlevsel biçimde çalışır olması,
Akkök Holding’in faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde pandeminin zorlu
koşullarına göğüs gerebilmesini sağladı.
Eşit cinsiyet temsili için çalışıyorum
Genel olarak iş dünyasında aile şirketlerinde kurumsal yönetime geçiş
süreci uzunca süredir gündemdeydi ve önemli mesafeler kat edilmişti.
Tabii ki, pandemi döneminin olumlu yanlarından biri olarak, bu geçiş
eğiliminin hız kazanmaya başladığı da doğru bir gözlem olur. Kadınların,
hayatın her alanında belirleyici konumlarda bulunabilmeleri adına çeşitli
projelerde bizzat çalışıyor ve sivil toplum kuruluşlarında görev almaktan
mutluluk duyuyorum. Yönetim kurullarında kadın sayısını artırmayı
hedefleyen Yüzde 30 Kulüp Türkiye Başkanlığı görevini yürütmenin yanı
sıra Yanındayız Derneği’nin kurucu üyesiyim. Ayrıca yönetim kurullarında
eşit cinsiyet temsili vizyonuyla başarılı çalışmalar gerçekleştiren, Danışma
Heyeti’nde bulunduğum Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin
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yürüttüğü programları çok önemsiyorum. Dernek tarafından yürütülen
Yönetim Kurulunda Kadın Programı’nın mentorlarından biri olmaktan
da gurur duyuyorum.
Kadın çalışanların pandemide sorumluluğu arttı
Pandemi süreci boyunca, uygulamak zorunda kaldığımız karantinanın
birtakım olumsuz etkileri, kadın ve erkekler arasında farklı düzeylerde
yaşandı. Çalışan kadınlar, iş süreçlerini eksiksizce yürütmeye çalışırken
diğer yandan ev içinde de sorumlulukları arttı. Toplumsal yapı nedeniyle
ortaya çıkan bu eşitsiz durumun giderilmesi için herkese büyük iş düşüyor.
Bu gerçeğin son zamanlarda daha sık dile getiriliyor olması önemli
bir kazanç. Akkök Holding’de yöneticilerimiz, ekip üyelerinin evden
çalışırken iş-özel yaşam dengelerine ve çocuk hassasiyetlerine azami dikkat
göstermeyi daima ilk planda tutuyorlar.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda iş dünyasında gözle görülür bir çaba
söz konusu olsa da ne yazık ki hâlâ kayda değer bir sonuç elde edilemedi.
Birleşmiş Milletler Global Compact raporları öyle gösteriyor ki, pandemi
öncesinde yaşanan birtakım sınırlı gelişmelerde dahi son 12 ayda geriye
gidildi. Örneğin, kadınlar halihazırda erkeklere göre üç kat fazla karşılıksız
emek sarf ederken pandemi sonrası haftada 15 saat daha fazla ödenmeyen
emek harcamaya başladılar. Belirtmek isterim ki, pandemi süresince
yönetim kurullarındaki kadın oranını artırmaya dönük özel gayretlere
de tanık olmadık. Hiç şüphe yok ki bu konuda gidecek çok yolumuz var,
önümüzdeki süreçte durumu tersine çevirebilmek adına dikkate değer
kazanımların elde edilmesini ümit ediyoruz.
Dünya sürdürülebilir kalkınma taahhütlerinden uzak
Sürdürülebilirlik ideali, dünya adına her zaman değerini koruyacaktır.
Pandemi sürecinin cinsiyet eşitsizliğini daha güçlü şekilde tartışmaya
açmasının yanı sıra diğer pozitif sonucu da şirketlerin sürdürülebilirlik
kriterleri olmaksızın bir geleceğin mümkün olmadığının önemini bir
kere daha anlamaları oldu. Çünkü salgın bize kırılganlıkların arttığını,
fay hatlarının derinleştiğini ve kronik sorunlara yenilerinin eklendiğini
gösterdi. Şirketler, zincirin en kuvvetli noktasının, en zayıf halka kadar
güçlü olduğunu fark etti. Tüm risklerin ihtimal dahilinde masaya
gelebildiği böylesi bir süreçte yönümüzü ancak sürdürülebilir bir anlayış
çerçevesinde tayin edebiliriz. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik
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inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact’in Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı olarak şunu da eklemek isterim ki, tüm farkındalık çalışmalarına
ve söylemlerine rağmen Türkiye ve dünya olarak hâlâ sürdürülebilir
kalkınma taahhütlerimizin uzağındayız. Buna karşın hâlâ ‘farkındalık’
söylemlerinin ilerisine geçemiyoruz. Bizler yeryüzüne ve ekosisteme
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek adına gerekli adımları atmayıp
yalnızca söylem düzeyinde farkındalığın artmasından söz ederken çok
değerli zamanları kaybediyoruz. Artık farkında olmak sırasını, taahhütleri
hayata geçirmeye bırakmalı. Bu nedenle herkesin iş işten geçmeden
önce farkındalığın ötesine geçerek daha fazla aksiyon alması gerektiğini
düşünüyorum.
Aile Anayasası önemli ve gerekli bir adım
Aile Anayasası ve yönetim kuruluna bağımsız üye kazandırılması, eşit
önemde konular. Elbette bir Aile Anayasası olması gerekir çünkü şirketlerin
geleceğe dönük nasıl yönetilecekleri, kendi içlerinde net kurallarla mutlaka
belirlenmeli. Bu gibi kurallar hem aile üyeleri hem de şirketler adına fayda
sağlayacaktır. Dolayısıyla Aile Anayasası ve bağımsız yönetim kurulu
üyeliği, birlikte ve uyum içinde yürütülmeli.
Ayrıca gelecekte, şirketlerini kendileri yönetmek isteyen hissedarların
da nasıl yöneteceklerine dair ilke ve net kuralları saptamaları kritik
önemde. Çünkü ortak karar verilmiş ve üzerinde uzlaşıya varılmış kurallar
olmadığı takdirde, farklı aktörler ortaya çıkıp kolektif akıldan uzaklaşma
eğilimleri gösterebilir. Bu nedenle aile üyelerinin beraberce ortaklaşa
kararlaştırdıkları kuralların bulunması çok önemli. Bu modelde görev alan
bağımsız yönetim kurulu üyesi ise, kurula farklı bir perspektif, dışarıdan
bir görüş, yeni bakış açısı, zenginlik ve çeşitlilik getirir. Dışarıdan bir
kişinin bize ayna tutması, “Dışarıda şöyle bir şeyler var” demesi ve yönetim
kuruluna girmesinin fayda getireceğini düşünüyorum.
Her şirketimiz iç zenginliğiyle yönetiliyor
Akkök Holding ve şirketleri, iç zenginlikleriyle yönetilen ve kurumsal
yönetimde son derece başarılı yapılar. Her biri Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği (TKYD) üyesi olan tüm şirketlerimiz, sahip oldukları
kendi iç zenginliklerinden beslenerek yönetiliyor. Örneğin; ülkemizin
tek, dünyanınsa lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik TKYD tarafından
düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde bu yıl üst üste 6’ncı kez ödüle
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layık bulundu. Şirketlerin 2020’deki ‘kurumsal yönetim derecelendirme
notları’ baz alınarak yapılan değerlendirme sonucu, Aksa Akrilik 97,22
gibi oldukça yüksek bir puanla ödülü kazanmayı başardı. Bir diğer grup
şirketimiz Akiş GYO da çevresine değer katan projeleriyle gayrimenkul ve
inşaat sektöründe yönetim kredi derecelendirme notuyla zirveye çıkmıştı.
Şirketlerimiz, bu başarılarıyla; yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını
etkin şekilde oluşturup paydaşlarını şeffaflıkla aydınlatma faaliyetlerini üst
düzeyde sürdürdüklerini ortaya koydu. Kurumsal yönetimi güçlendirmek,
aslında bir ‘mindset’ yani buna inanıyor olmak, faydalarına inanıyor olmak
ve gerekliliklerini yerine getirmek önemli. Akkök Holding olarak biz de
bunu yapıyoruz.
‘Gelecek’ artık uzakta değil, çok yakın
Dijital dönüşüm, pandemi süreciyle beraber en çok konuştuğumuz ve
uzunca bir süre daha üzerinde tartışacağımız konuların başında geliyor.
Araştırmalar, normal koşullar altında yıllara yayılması tahmin edilen
dijitalleşme gelişmelerinin pandeminin etkisiyle sadece birkaç ay içinde
çok önemli ilerlemeler kaydettiğini bize gösteriyor. Dijital dönüşüm hiç
bitmeyecek bir süreç ama pandeminin dijital dönüşümün hızlanmasına
etkisi çok net görülüyor. Bu da demektir ki bir önceki yüzyıl esas olarak
1929’daki Büyük Buhran’ın ardından başladıysa, 21. asrın başlangıcı da
post-pandemi dönemi olmuştur. Dünyamız her geçen gün sürat kazanırken
artık köklü dönüşümlerin daha kısa sürede meydana gelebildiğini
görüyoruz. Bir zamanlar ‘gelecek’ adıyla çok uzaklarda bir yerde bizi
bekleyen kısmen flu bir düşsel zamandan söz ediyorduk, artık bu kavram
belki de birkaç gün sonrasını ifade ediyor.
Uygarlığımıza yön veren asli unsurlar nanoteknoloji, bilişim, yapay zekâ
ve diğer bilgisayar bilimlerinde yaşanan gelişmeler olmuş durumda.
Gündelik hayatlarımızdaki en basit alışkanlıklarımızdan, toplumsal
ölçüdeki hukuk, ekonomi, kültür-sanat gibi evrensel temel yapı taşlarının
tamamı teknolojinin bu süratli gelişiminden kendi payına düşeni mutlaka
alıyor. Dolayısıyla teknoloji ve dijitalleşmeden nasıl faydalanmak gerektiği
önemini artırmaya devam edecektir. Bu noktada dijital dönüşüm nedeniyle
ortaya çıkan felsefi, etik, sosyal ve bilimsel yeni paradokslara yönelik
çözüm alternatiflerinin de kaçınılmaz biçimde ele alınması gerektiği
görüşündeyim.
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Hurşit Zorlu
ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI

“BAŞARIMIZIN ARKASINDA
‘ORTAK AKIL’ VAR”
Anadolu Grubu, Türkiye’nin en köklü ve kurumsal yönetim
açısından da en güçlü şirketlerinden biri. Grupta 1984’ten beri
farklı birçok görev üstlenen, son dört yıldır da İcra Başkanı
olan Hurşit Zorlu, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği Başkanlığı da yaptı. Zorlu’ya göre, Anadolu Grubu’nun
başarısının arkasında, ‘ortak akıl’la karar alabilmeleri,
güçlendirilmiş kurumsal altyapıya ve gelecek odaklı bakış
açısına sahip olmaları yatıyor. Hurşit Zorlu, “Kurumsal
yönetimin kazanımlarını geri plana atan şirketler, gelecekte var
olamayacak” diyor.

“A

nadolu Grubu gibi büyük bir yapının, tüm paydaşları için
istikrarlı şekilde sürdürülebilir değer üretmesinin temelinde,
güçlü kurumsal yönetim uygulamaları var. Biz, adını ‘ortak akıl’
koyduğumuz kurucu felsefemiz çerçevesinde, iş yapış şeklimizi ortaklık ve
ortak karar alma kültürü üzerine kurgulamış ve bu alanda uzmanlaşmış
bir grubuz. Ortaklarımız ve paydaşlarımız için değer yaratmayı en önemli
önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Güçlendirilmiş kurumsal
altyapımız, sürekli gelişimi ve yenilikçiliği öngören gelecek odaklı bakış
açımızla bu alanda kendimize güveniyoruz.
Sürdürülebilir kurumsal yönetim
Her şey gibi kurumsal yönetim kavramı da değişiyor ve gelişiyor. Dünya
geneline baktığımızda, özellikle son yıllarda kurumsal yönetimin tek
başına konuşulmadığına şahit oluyoruz. Artık dünya, sürdürülebilir
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kurumsal yönetimden bahsediyor. Sürdürülebilir kurumsal yönetimi,
temel olarak ÇSY olarak bilinen çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
uygulamalarının şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına
uyarlanması olarak tanımlayabiliriz. Çevresel başlığının altında iklim
değişikliği, biyoçeşitlilik, karbon emisyonu ve yeşil mutabakat gibi konular
yer alıyor. Sosyal başlığının altında insan hakları, çalışma koşulları, uygun
yaşta işçi çalıştırılması ve cinsiyet eşitliği bulunuyor. Kurumsal yönetim
başlığının altında ise, yönetim kurulu kalitesinden ve çeşitliliğinden, üst
yönetim ile yönetim kurulu arasındaki ilişkinin düzenlenmesinden ve
azınlık haklarının gözetilmesinden bahsediliyor. Burada amaç, şirketlere
uzun vadeli değer yaratmak ve olası risklerin yönetilmesini sağlamak. Bazı
sektörlerde yıllardır var olan bu kontrol noktaları, artık tüm iş dünyasına
yayılıyor.
Kurumsal yönetimin kazanımlarını geri plana atan şirketler, gelecekte var
olamayacak. Şirketler, içinden geçtiğimiz süreçlerden çıkış yolu ararken,
sürdürülebilir kurumsal yönetimle daha yakından ilgilenmeye başladı. Bu
uygulamaların bir lüks değil, zorunluluk olduğunun farkına vardı. Tüm
büyük grup ve şirketlerimizin sadece kendi çalışanları ve iç paydaşlarının
değil, dünyamızın ve insanlığın geleceğini güvenceye almak için çalışması
ve bu uygulamalara öncelik vermesi gerekiyor.
‘Ortak akla’ güven önemli
Kurumsal yönetim, şirketleri risklere karşı koruyan, beklenmedik
gelişmelere karşı esneklik, çeviklik ve dayanıklılık kazandıran mekanizmalar
öneriyor. Bunların kurulması, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi
gibi aşırı dalgalı dönemlerde şirketlerin kendilerini korumalarını sağlıyor.
Pandemi dışında, doğal afetler ya da siber güvenlik gibi sürecimizi etkileyen
pek çok sorunla da karşı karşıya kalabiliriz. Böyle zorlu süreçler, kurumsal
yönetim anlayışını olumlu ya da olumsuz etkilemenin ötesinde, bu anlayışın
önemini ortaya çıkarıyor. Sürekli değişimin hâkim olduğu mevcut ortamda,
sosyoekonomik yapıda ve işletmelerde, şirketlerin başarılı kararlar alma
kapasitesi ve bunun sonucunda küresel piyasada rekabetçi olabilmeleri,
büyük ölçüde kurumsal yönetime dayanıyor. Ayrıca kurumsal yönetim,
çalışanlar ve hissedarlar arasındaki amaç birliği, şirket değerinin artışı,
finansmana ulaşım ve krizleri atlatma becerisi, yani aslında şirketlerin çok
daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilirlikleri için önemli. Salgın
öncesinde kurumsal yapısını, krizler ve risklerle mücadele altyapısını
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kurmamış şirketlerin, bunları çok daha kısa sürede kurması gerekti.
Şirketler için bu ortamda kurumsal olarak yapılabilecekler, toplantıları
uzaktan erişime açmanın çok ötesinde. Bu kritik kararlar döneminde,
yönetim kurulunun ‘ortak aklı’na güvenmesi ve cesur adımların atılması
önemli. Bu tür dönemler, tüm çalışanların da yönetimle birlikte hareket
etmesini gerektirecek önemli bir eşik.
Her kriz, şirketler için beraberinde büyük fırsatlar da getiriyor. Yönetimsel
bir çerçeve çizerek kararları olabildiğince çalışanlara bırakan, böylece
müşteriyi merkeze alarak organizasyondaki kolektif kapasiteden en üst
düzeyde istifade eden ve değişime en hızlı tepki verebilen şirketler, bu
krizden daha da güçlenerek çıkabilir. Salgının geçmesini beklemektense
yeni normale uyum sağlayarak çeviklikle bir an önce tanışıp bunu hayata
geçirmek, şirketler adına kriz yönetimi ve sonrası için en sağlıklı seçenek
olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak, çeviklik üzerine kurulu bir iş
stratejisine sahip, ortak aklı yönetebilen, kaynaklarını doğru planlayabilen,
teknoloji ve insanı eşit derecede göz önünde tutan kurumsal yapılar, bu
dönemi daha az hasarla atlatacak.
Yarınları güzelleştirmek için…
Anadolu Grubu olarak sürdürülebilirliğe, iş stratejilerimizin odağında yer
veriyoruz. Anadolu’dan Yarınlara markamız altında yepyeni bir boyuta
taşıdığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımıza, pandemide de hızla devam
ediyoruz. Pandemi sürecinin yarattığı tüm olumsuzluklara karşılık, bu
dönemde grubumuz dikkate değer bir kurumsal dayanıklılık gösterdi. Bu
da sürdürülebilirlik alanındaki güçlü çalışmalarımızın sonucu. Bu dönemin
hızlandırdığı değişim gerekliliklerini, yarınları güzelleştirmek için bir fırsat
olarak görmeli ve çalışmalarımızı bu bakış açısıyla yönetmeliyiz.
Anadolu Grubu gibi büyük bir yapının, tüm paydaşları için istikrarlı şekilde
sürdürülebilir değer üretmesinin temelinde de yine güçlü kurumsal yönetim
uygulamaları var. Biz değerlerinin temeline; her zaman, her paydaşına
adil ve eşitlikçi uygulamalar sunmayı, şeffaf olmayı, etik prensiplerden
ödün vermemeyi yerleştirmiş bir grubuz. Hiçbir konuda ayrımcılık
yapmamayı, herkese eşit mesafede durmayı her zaman ilke edindik. İşimizi
sahiplenmek, yaptığımız işin sorumluluğunu üstlenmek, her zaman insan
odaklı bir bakış açısıyla hem iç hem de dış paydaşlarımıza her alanda en
iyisini sunmak için çalışmak, bizim için çok değerli prensipler.
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Geleceğe yatırım yapmak
2017’nin sonunda sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmanın önemine olan
inancımızla, grubumuzu geleceğe taşıyacak ve tarihimizde kilometre taşı
olarak yerini alacak önemli bir adım attık. Anadolu Grubu’nun hissedarları
olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (ÖSYAŞ) ve Anadolu
Endüstri Holding A.Ş. (AEH) kurucusu Yazıcı ve Özilhan aileleri, eşit
oranda temsil ve yönetim hakkı temelinde, AG Anadolu Grubu Holding
A.Ş. çatısı altında birleşti. Bu birleşmeyle oluşan altyapı, grup genelinde
kurumsal yönetim anlayışının daha ileri seviyeye yerleşmesine imkân verdi.
Bu yapıda gerek yönetim kurullarımızın çoğunluğunun profesyonellerden
ve/veya bağımsız kişilerden oluşturulması, gerekse Holding İcra Başkanı,
iş ve fonksiyon başkanları ve genel müdürler gibi tüm kilit pozisyonlar
için profesyonel operasyonel yönetim yapısının benimsenmesi prensipleri
hassasiyetle uygulanıyor.
Şirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine,
pay sahipliği haklarının sağlıklı kullanılabilmesi için gerekli tüm
bilgilerin eksiksiz ve doğru zamanda iletimine özel önem veriyor.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda kamuoyuna
özel durum açıklamaları yapılıyor, yıllık faaliyet raporları yayınlanıyor.
Raporlamalarımızda yönetimden insan kaynakları politikalarına, risk
yönetiminden etik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarına
kadar kapsamlı kurumsal yönetim ilkelerine uyum analizi yapılıyor.
Yıllardır kurumsal yönetim uyum kapasitesinin artırılması çalışmaları
gerçekleştiriyoruz. Yıllar içerisinde şirketimiz düzenli olarak kurumsal
yönetim derecelendirme notunu da artırdı.
Kurumsal yönetim ilkelerimizden ödün vermeyişimiz, en büyük
önceliğimiz olan hem dünyamıza hem de paydaşlarımıza değer katma
çabamızı sürdürülebilir kılıyor. Bugün geleceğimiz için çalışan, geleceğe
yatırım yapan bir kurum değilseniz, paydaşlarınızın nezdinde itibar sahibi
olmanız zor.
Stratejik yönetim geleceği yakalıyor
Stratejik planlama, aile işletmelerinin başarısında, büyümesinde ve
performansında oldukça kritik bir faktör. Stratejik yönetim, çevreyi
değerlendirme ve geleceği tahmin etme imkânı veriyor. İşletme nasıl
davranacağı ve ne gibi tedbirler alacağı konusunda hazırlık yapma fırsatı
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buluyor. Fırsat ve tehditleri izleme imkânı yakalıyor. Stratejik yönetim,
koordinasyon sağlamada ortak bir hedef oluşturarak, işletmenin alt
bölümlerinin birbirlerinden ayrılarak, farklı amaçlara yönelmesine engel
oluyor. Strateji yokluğu ise bölümlerin giderek farklılaşması ve her birinin
ortak amacı değil, kendi amacını gerçekleştirme eğilimini göstermesi
sonucunu doğuruyor.
Aile şirketlerinin karşılaştıkları zorlukların çoğunun kaynağı, stratejik
planlama ve objektif karar alabilme eksikliği. Şirketlerin ve ailelerin büyük
çoğunluğu günlük işlere yoğunlaşmaktan, uzun vadeli planlamayı ihmal
ediyor. Orta vadeli strateji eksikliği önemli bir risk ve tüm şirketlerin,
küresel bir eğilim olarak artan değişim hızıyla karşı karşıya oldukları
düşünülürse, risk gittikçe büyüyor. Uzun süreli başarı için ailenin ve
şirketlerin kurumsallaşması şart. Ailenin kurumsallaşması, uzun vadede
varlığını sürdürmek ve başarılı olmak isteyen şirketler için kilit önem taşıyor.
Stratejik planlamada benimsenmesi gereken doğru yaklaşım, CEO’nun
sorumluluk sahibi olduğu fakat kuruldan mümkün olan en fazla tavsiyeyi
aldığı ve durumun tekrarlandığı bir süreç. Yönetim kurulları ve strateji söz
konusu olduğunda akla gelebilecek en mükemmel kombinasyon, değerli
önerilerde bulunan bir kurul ve onunla birlikte çalışan bir CEO’dur.
Strateji oluşturma süreci; klasik ve çağdaş stratejik yönetim bağlamında
farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor. Klasik stratejik yönetim
yaklaşımında; üst yönetimin belirlediği vizyon dahilinde, uzun vadeli
yarar sağlamayı düşünen, sistematik, adım adım, kronolojik prosedürler
kapsamında, amaçların ve hedeflerin sürecin başında belirlendiği biçimsel
bir süreç ve planlama bilinci hâkim. Çağdaş stratejik yönetimde ise, strateji
örgütün kültürel yapısının bir çıktısı veya işletmenin içsel/dışsal gruplarının
(paydaşlarının) arasındaki pazarlık ve müzakere sürecinin sonucu olarak
oluşturulabilir. Stratejinin oluşturulması, stratejinin uygulanması ile sürekli
test edilmesi sayesinde gerçekleştiriliyor. Yani çağdaş yaklaşıma göre, strateji
insanların tasarımlarından değil, aksiyonlarının sonuçlarından oluşabilir.
Bu yüzden oluşan strateji anlayışında, strateji zamanla ortaya çıkıyor.
Çünkü planlanmış stratejiler, değişen gerçekliklerle uyuşmayabiliyor.
Şirketlerin bu unsurları iyi analiz edip kendilerine ve günün koşullarına en
uygun yaklaşımla stratejilerini oluşturmaları gerekiyor.
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Can Kendi

McKINSEY & COMPANY TÜRKİYE ÜLKE DİREKTÖRÜ

“DÜNYANIN EN BÜYÜK İŞLETMELERİ
LİSTESİNDE AİLE ŞİRKETLERİNİN SAYISI
ARTIYOR”
Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company, dünya
çapındaki en büyük 500 aile işletmesinin 280’ine hizmet veriyor.
Şirketlerin, büyüme stratejilerini şekillendirmelerine ve hayata
geçirmelerine yardımcı olan McKinsey & Company, küresel ölçekte
20 binden fazla şirketin performanslarını karşılaştıran raporlarıyla,
en iyi uygulama seçeneklerini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir başarı
için aile şirketlerine, faaliyetlerinin 5 boyutunu iyi bir şekilde ve
eşzamanlı olarak yönetmelerini önerdiklerini belirten McKinsey &
Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi, “Her biri büyük önem
taşıyan bu 5 boyuttan, özellikle kurumsal yönetimi detaylı şekilde ele
aldığımızda, güçlü yönetim kurullarının aile şirketlerinin sürdürülebilir
başarısındaki belirleyici rolü daha iyi görülüyor. Yönetim kurulunda,
ailenin sahip olduğu bilgi ve yeteneklerin, nitelikli profesyonel
yöneticilerin sunacağı taze stratejik bakış açılarıyla tamamlanması
büyük önem taşıyor” diyor.

“A

ile şirketleri, dünyanın farklı bölgelerinde oranları farklı
olsa da ekonominin önemli bir kısmını oluşturuyor. Birçok
ekonominin temelinde yer alan milyonlarca küçük ve orta
ölçekli şirketten BMW, Samsung ve Wal-Mart gibi dev markalara
uzanıyorlar. S&P 500 endeksindeki tüm şirketlerin üçte birinin yanı sıra
Fransa ve Almanya’daki en büyük 250 şirketin yüzde 40’ı aile şirketi olarak
tanımlanıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede aile şirketleri, daha
yüksek oranlarla, ekonomilerin temel yapı taşı olma özelliğini taşıyor. Bu
noktada, aile şirketlerinin, ülke ekonomileri içindeki payının ve etkilerinin
son 40 yıldır yakaladığı artış ivmesini de göz ardı etmemek gerekiyor.
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Özellikle 1980 ile 2010 yılları arasında, küresel ölçekte yaşanan; yeni
tüketicilerin yükselişi, azalan girdi maliyetleri ve tedarik zincirlerinin
genişlemesi gibi etkenler, genel olarak şirketlerin büyümesine olumlu
katkılar sağladı. Şirketlerin net gelirleri, küresel gayrisafi hasılanın büyüme
oranını yaklaşık yüzde 70 aştı. Bu dönemde, dünya gayrisafi hasılası
içindeki vergi sonrası küresel şirket kazançlarının payı, yüzde 7,6’dan yüzde
10’a çıktı. Aile şirketleri de küresel ekonominin bu elverişli döneminden,
süreci iyi yöneterek en iyi şekilde yararlandı. Araştırmalarımız, büyüyen
aile şirketlerinin daha da güçlenerek 2025 yılına gelindiğinde, dünyadaki
en büyük işletmelerin yüzde 40’ını oluşturacağını gösteriyor. Bu
öngörünün gerçekleşmesine engel olabilecek gelişmeler olarak, çok uluslu
şirketlerin artan sayısının ve agresif genişleme stratejilerinin dikkatle takip
edilmesinde fayda var. Zira çok uluslu şirketler, kâr marjından çok gelir
artışına ve ölçeğe odaklanıyor. Birçoğu gelişmekte olan pazarlarda ve
teknoloji sektöründe rekabet ediyor.

‘‘Aile şirketleri, 2025’de dünyadaki
en büyük işletmelerin yüzde 40’ını
oluşturacak.’’
Sürdürülebilir başarı için dikkat edilmesi gereken 5 boyut
Aile şirketlerine, bu tür gelişmelere cevap verirken, faaliyetlerinin 5
boyutunu iyi bir şekilde ve eşzamanlı olarak yönetmelerini öneriyoruz.
Aile içindeki uyumlu ilişkiler ve şirketin kurumsal amacının tüm üyeler
tarafından benimsenmesi, bu boyutların birincisi olarak öne çıkıyor.
İkinci boyutta da hem büyüme için gerekli sermayeyi sağlayan hem
de ailenin, işin önemli kısımlarını kontrol etmesini mümkün kılan bir
sahiplik yapısı bulunuyor. Şirketin güçlü kurumsal yönetimi ve dinamik
bir iş portföyü üçüncü, aile servetinin profesyonel yönetimi de dördüncü
boyutu oluşturuyor. Son olarak beşinci boyutta da aile değerlerinin, tüm
paydaşlara tanıtılmasına ve nesiller boyunca kapsam alanının genişletilerek
devam ettirilmesine zemin hazırlayan vakıfların oluşturulması yer alıyor.
Her biri büyük önem taşıyan bu 5 boyuttan, özellikle üçüncüsü olan
kurumsal yönetimi detaylı şekilde ele aldığımızda, güçlü yönetim
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kurullarının aile şirketlerinin sürdürülebilir başarısındaki belirleyici rolü
daha iyi görülüyor. Yönetim kurulunda, ailenin sahip olduğu bilgi ve
yeteneklerin, nitelikli profesyonel yöneticilerin sunacağı taze stratejik bakış
açılarıyla tamamlanması büyük önem taşıyor. Örneğin, araştırmalarımızda
yakından incelediğimiz başarılı bir aile şirketinin; yönetim kurulundaki
koltukların yarısında, aileden en az üç kat daha büyük işletmeleri yöneten
CEO’ların bağımsız üye olarak bulunmasını bir kural olarak uyguladığını
görüyoruz. Yönetim kurulu yapısına ve yeni üye kabulüne ilişkin her
şirketin farklı görüşleri ve kriterleri olabilir. Biçimsel mekanizmalar farklı
olsa da burada en önemli şey; ailenin üst düzey yönetici meselelerine
derinlemesine dahil olması ve iş portföyünü aktif olarak yönetebilen güçlü
bir kurulun oluşmasını sağlamasıdır.

‘‘Aile şirketleri daha uzun vadeli
stratejilerle hareket etme avantajına
sahip olabiliyor.’’
En büyük endişe, yeni neslin hazırlığı
Aile şirketlerinin, genel olarak, büyüme yıllarına öncülük eden; yenilikçi,
vizyoner bir kurucu ile ortaya çıktığını biliyoruz. Kurucunun vizyonu, aile
işletmeleri için benzersiz bir değer kaynağı olma özelliği taşıyor. Kamu
şirketlerinde ya da halka açık şirketlerde daha sıklıkla görülen kısa vadede
performans gösterme baskısına karşın, aile şirketleri daha uzun vadeli
stratejilerle hareket etme avantajına sahip olabiliyor. Ancak zaman içinde
aile şirketleri büyüdükçe ve yeni nesiller devreye girdikçe; girişimcilik
ve inovasyon önündeki engeller artmaya ve sahip olunan avantajlar
da azalmaya başlıyor. Bunların yanı sıra aile şirketlerinde hissedarlar,
yaptığımız görüşmelerde bir numaralı endişelerinin; gelecek nesli motive
etmek ve sorumlu hissedarlar olarak yetiştirmek konularında yaşadıkları
zorluklar olduğunu belirtiyor. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinde
kritik önem taşıyan bu konuyu ele almak hem teknik hem de kişiler arası
bir odak gerektiriyor. Yeni nesil aile yöneticileri kariyerlerini yönetirken
desteğe ihtiyaç duyuyor.
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McKinsey & Company olarak gelecek nesli yönetime hazırlayan aile
şirketlerine önerilerimizi, üç başlık altında topluyoruz. İlk olarak,
yönetimdeki neslin yeni nesil ile duygusal bağ kurmasını öneriyoruz. Bu
bağ, nesiller arasında daha güçlü iletişim kurulmasına zemin oluşturmanın
yanında genç aile üyelerinin şirkette aktif rol almasını da sağlayacaktır.
İkinci önerimizi de sorumlu hissedarlar yetiştirmek olarak özetleyebiliriz.
Araştırmalarımız, yeni nesil aile üyelerinin üçte ikisinin, aile işini
yürütmede daha fazla sorumluluk almaya istekli olduğunu ortaya koyuyor.
Ancak, bunların sadece yüzde 30’u şirketle ilgili kararlar alma konusunda
kendinden emin olduğunu belirtiyor. Aile şirketlerinin, kendinden emin
sorumlu hissedarlar yetiştirmek için, genç aile üyelerini, işler hakkında
düzenli bilgilendiren sistemler oluşturmasında büyük fayda bulunuyor.
Son olarak da ailenin genç üyeleri için kariyer planlamasının yapılmasını
ve şirkette görev alma süreçlerine ilişkin net kurallar konulmasını
öneriyoruz. Liderliğin gelecek nesil üyeleri için tek rol olmadığını kabul
etmek gerekiyor. Gençlerin şirkete nasıl gireceği, ilerleyeceği ve hatta
isterse nasıl çıkacağı konusunda yol haritasının açık bir şekilde sunulması
büyük önem taşıyor.
Kurumsal yönetimin belirleyici rolü güçleniyor
McKinsey & Company olarak küresel ölçekte hizmet verdiğimiz birçok
aile şirketinden edindiğimiz tecrübelerimize göre, uzun ömürlü aile
şirketlerinin ayırt edici özelliği; aile meselelerini yönetmek için ayrı
bir konseyin eşlik ettiği, işi yöneten aktif bir yönetim kurulu etrafında
dönen güçlü bir kurumsal yönetimdir. Sürdürülebilir başarı için aile
şirketlerinin faaliyetlerinde dikkat etmesi gereken 5 boyutun temelinde
de belirleyici rolü her geçen gün daha fazla güçlenen kurumsal yönetim
ilkeleri bulunmaktadır, yeni neslin işe hazırlanma sürecinde de. Bu
konuda özellikle altını çizmek istediğimiz nokta; aşırı resmi bir yönetişim
sürecinden ve yavaş, zor karar vermekten kaçınma gerekliliğidir. Zira
pandemi döneminde yaşanan gelişmeler; çevresel, sosyal ve kurumsal
yönetim konularında hassasiyetin artması kadar çevikliğin de daha fazla
önem kazanmasını sağladı. Yeni normal, aile şirketleri için risklerle
birlikte fırsatları da beraberinde getiriyor. Öngördüğümüz gibi 2025 yılına
gelindiğinde, dünyadaki en büyük işletmelerin yüzde 40’ını oluşturması
için aile şirketlerinin güçlü yanlarına odaklanarak, yol haritalarını
oluşturmaları ve bu yolda ilerlerken kurumsal yönetimi kendilerine rehber
almaları büyük önem taşıyor.
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M. Rauf Ateş
FAST COMPANY DERGİSİ KURUCUSU

İDEAL KURUL ZAMANI
Aile şirketlerinin kurumsallaşması önemli konulardan biri. Hayatın
her alanında büyük değişimlere neden olan pandemiyle birlikte bunun
önemi ve aciliyeti daha da iyi anlaşıldı. Fast Company Dergisi Kurucusu
M. Rauf Ateş, araştırmalara atıf yaparak, birinci kuşaktan ikinci
kuşağa geçen aile şirketlerinin yüzde 60-70’i için işlerin iyi gitmediğini
hatırlatıyor. Üstelik üçten dördüncü kuşağa geçişte bu oran yüzde
90’ları da aşıyor. Ateş’e göre, bunu önlemenin yolu, Aile Anayasası’nda
olduğu gibi kurallar koymaktan, onları hayata geçirmekten ve kurumsal
bir yapı oluşturmaktan geçiyor. “İşte bu aşamada yönetim kurulları öne
çıkıyor” diyen Ateş, bakın yapılması gerekenleri nasıl anlatıyor...

“D

ünyanın önde gelen yönetim danışmanlarından Prof. Randel
Carlock, dünyada yaşanan ekonomik krizlerin iş dünyasının
bütün oyuncuları gibi aile şirketlerini de etkilediğine dikkat
çekiyor. Ancak bazı aile şirketleri, diğerlerine göre daha sağlam kalıyor,
hatta büyümelerine devam ediyorlar. Prof. Carlock, araştırmaları ışığında
bu şirketleri ayıran dört özelliği şöyle ortaya koyuyor:
1-Şirket kurucusunun ya da sahiplerinin bir adanmışlıkla işlerini
kucaklamaları.
2-Kısa vade yerine, uzun vadeli stratejilere dayalı yönetimi benimsemeleri.
3-Kuşaklar boyunca sektörle ilgili eşsiz deneyim biriktirmiş olmaları.
4-Güven, yönetim ve uzun ömürlülük gibi kritik değerler.
Sorunlar icraata bağlı
Aslına bakarsanız, bu faktörlere/kriterlere kimse itiraz etmez. Başka
uzmanlara sorduğunuzda, bunlara birkaç farklı ya da benzer kriter daha
ekleyebilir. Sorun, bu kriterlerin hayata geçirilmesinde ve kuşaklar boyunca
yaşatılmasında… Çünkü sorunlar, ‘Aile Anayasası’ gibi yazılı dokümanlar
olsa bile icraata bağlı…
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Eğer Aile Anayasası’nda yazılanlara uyulmaz, Aile Konseyi’nde alınan
kararlar hayata geçirilmezse, kuşaklar arasındaki geçişin başarısızlığı da
desteklenmiş olur. Bunun örneklerini Türkiye’de de gördük. Öncü şekilde
Aile Anayasası benzeri dokümanlar hazırlayan, önde gelen danışmanlık
şirketiyle çalışan şirketlerden/gruplardan bazılarında işler iyi gitmedi,
bölündü ya da zora girdiler.
Bunun sonucunda da sık sık okuduğumuz ‘geçiş riski’ sıkıntısı gündeme
geliyor. Rakamlar ufak farklılıklar gösterse de birinci kuşaktan ikinci
kuşağa geçerken bu sıkıntının yaşandığı ve kapanan aile şirketlerinin oranı
yüzde 60-70 arasında değişiyor. Üçten dörde geçişte bu oran yüzde 90’ları
geçiyor. Bunu önlemenin yolu, kurallar koymaktan (Aile Anayasası gibi),
onları hayata geçirmekten ve kurumsal bir yapı oluşturmaktan geçiyor.
İşte bu aşamada yönetim kurulları öne çıkıyor.

‘‘Eşten dosttan’ oluşmayan yönetim kurulu
şirkete büyük yarar sağlar.’’
Yönetim kurulu oluşturma zamanı
Benim okuduğum, dinlediğim ve gördüklerimden saptamam şu: Her
aile şirketi profesyonel bir CEO’ya ihtiyaç duymaz. Belli bir büyüklüğe
gelinceye kadar, CEO ve alt kadroları iyi yöneticilerle takviye edip, sonraki
yıllarda aile dışından bir lider dahil edilebilir. Eğer ailede böyle biri var ve
bütün kardeşler/bireyler tarafından kabul ediliyorsa, dışarıdan birine de
ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak belli bir büyüklüğe -örneğin, Türkiye’de 1
milyar TL ciro civarına- ulaşıldığında kurumsal bir yapı, finans, pazarlama
ve satışta, rekabetle eş değer bir yetenek yığını yapmak isabetli olur. Bunun
yanına da ‘eşten dosttan’ oluşmayan bir yönetim kurulu büyük yarar
sağlayacaktır. Benim bu konudaki saptama ve önerilerim şöyle olacak:
• Doğal olarak aile bireylerini yönetim kurulunda hissedar olarak
konumlandırmak doğru. Ancak yanlarına, şirketin büyüklüğüne göre 2-3
bağımsız üye almak iyi olur.
• Bağımsız üyelerini ‘eşten dosttan’ seçmekten, dostlar alışverişte
görsün diye atama yapmaktan kaçınmakta yarar var. Yönetim kurulu
masasına deneyim, network bilgisi, yeni pazara ulaşım ve ürün/teknoloji
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bilgisi olan liderler getirilmeli. Bu konuda son yıllarda çok doğru bulduğum
bir eğilim dikkatimi çekiyor.
İdeal üyeyi bulmanın yolu
• Bazı büyük ve orta boy şirketler, CEO ya da C level görevinden ayrılan
büyük şirket yöneticilerini adeta ‘havada’ kapıyor. Örneğin, Koç Holding
kökenli bir lideri aldığınızda, o holdingin kültürü ve yönetim tarzı başta
olmak üzere çok sayıda deneyimi yönetim kurulu masasına getirirsiniz.
• Yönetim kurulu karması da önemli… Değişik cinsiyet, kültür ve
deneyimden liderler dahil edilmeli. Teknoloji bilgisi kadar başka sektör
bilgisini de almanın önemine inanıyorum. Bir makine şirketinin, tasarım
ağırlıklı bir sektörden öğrenecekleri de olur.
• Yönetim kurulu oluşturmak kadar çalıştırmak da önemli. Bunu en
iyi yapanlardan biri, -yakın tanıdığım için söylüyorum- Murat Ülker’dir.
İyi bir yönetim kurulu oluşturur, çalışmaları için kendisi başkanlık etmez,
önceden hazırlanarak gelmelerini sağlar. Zamanı iyi yönetir, verimliliği üst
düzeyde tutar.
• Konuşulanları yazılı hale getirip, sonraki toplantılarda takip etmek
de verimliliğin ön koşuludur. Burada en kritik görev, başkana düşer. Bazı
ailelerde başkanlığı, aile şirketinin kurucusu/başkanı yapar, bazılarında
deneyimli bir lidere bu görev verilir. Bence en doğrusu, ikincisidir.
• Yönetim kurulu masasına, eskiye göre daha farklı konular getiriliyor.
Pazarlama, müşteri memnuniyeti, müşteri şikayetleri, son teknolojiler,
tüketici davranışları gibi konular artık göz ardı edilemiyor. Örneğin,
yönetim danışmanı Jonh Quelch ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya
göre, en başarılı yönetim kurullarının ortak özelliklerinden biri, ‘pazarlama
ve müşteriye önem vermeleri’. 2010’ların sonunda yapılan araştırmada, üç
şirketten birinde yönetim kurulu üyelerinin, zamanlarının yüzde 10’dan
fazlasını pazarlamaya ayırdığı göürülüyor. Şimdi bu oran biraz daha
artmıştır.
Ekim ayında INSEAD’dan Prof. Stanislav Shekshnia’yı dinleme fırsatı
buldum. INSEAD’da gerçekleştirdikleri araştırmadan söz etti. Çok sayıda
Avrupa ülkesindeki şirketin yönetim kurulu başkanlarıyla yaptıkları
araştırmadan çıkardıkları sonucu paylaşıyordu. Yönetim kurullarının rolü
için iki önemli konuya dikkat çekti: “İdeal yönetim kurullarının iki önemli
rolü vardır. Birincisi, şirket sahipleri, yöneticiler, hissedarlar ve paydaşlar
arasında uyum yaratmak. İkincisi, yönetim süreçlerindeki aksiyonlar için
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etkin ve dinamik bir çerçeve yaratmak, bunu zamana göre uyarlamaktır.”
Kurul, en iyi CEO’yu bulmaktan ve onun için doğru çerçeveyi
oluşturmaktan sorumludur. Görevlendirmesi iyi yapılmalı… CEO’nun
kararlarından sorumlu değildir ve kararlarına dahil olmamalıdır. Eğer
isterse CEO’ya öneri verebilir. Bu nedenle CEO gücünü, sınırlarını ve
kendisinden bekleneni bilmeli.
Tüketiciyi masaya getirmek!
Yeni kuşağı, onların günlük hayatını, işe ve tüketime bakışlarını anlamak
giderek daha kritik hale geliyor. Bu nedenle çok sayıda Başkan ve CEO’nun
‘reverse’ danışmanlık aldığını, gençleri dinlediğini, onlara dijitalleşme
ve benzeri konularda danıştığını biliyorum. Bunu Türkiye’de düzenli
yapanlar da var.
Ancak öğrendiğim kadarıyla moda markası Gucci, bu işi birkaç adım ileriye
taşımış. Biliyorsunuz, bazı ülkelerde muhalif partiler, hükûmeti izlemek ve
politikalar üretmek amacıyla ‘gölge kabine’ (Shadow Cabinet) oluşturuyor.
Gucci de bu yoldan gitmiş ve bir ‘gölge yönetim kurulu’ (Shadow Board)
oluşturmuş. Ancak üyelerinin tamamı ‘milenyum kuşağı’ gençlerden
oluşuyor. 2015 yılında yeni göreve başlayan CEO Marco Bizzarri tarafından
başlatılan bu uygulamayla ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum.
Değişik disiplin ve uzmanlıklardan gelen gölge yönetim kurulu, şirketin üst
düzey yönetim ekibiyle düzenli toplantılar yapıyor. Bu grubun üyeleri 30
yaş altı gençlerden oluşuyor. Birlikte yapılan toplantılarda, şirketin normal
gündeminde yer alan konular da ayrıca gençlerle birlikte ele alınıyor. Bu,
şirkete, kendi bakış açılarıyla gençlerin bakış açılarını karşılaştırma olanağı
da veriyor. İcra kurulu üyeleri, ağırlıklı olarak onların görüşlerini almaya
çalışıyor. Bu toplantılardan çıkan görüşler, bir anlamda ‘uyandırma servisi’
işlevi görüyor. 2015-2019 yılları arasında Gucci’nin satışları 3,5 milyar
Eurodan yüzde 136 büyümeyle 8,2 milyar Euroya ulaştı. Bu büyümeye
internet ve dijital alandaki yeni strateji öncülük etti. Aynı dönemde bir
önemli rakibinin satışı, yüzde 11,5 düzeyinde geriledi.
Gucci’nin CEO’sunun gençlerle yaptığı çalışmanın bir başka ayağını,
onlarla öğle yemeği oluşturuyor. Bizzarri, gençlere, “Bana şirketi
geliştirecek/ileriye götürecek üç fikir verir misiniz?” diye soruyor.
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Feyyaz Ünal
BATIÇİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“KALİTELİ KARAR İÇİN
ÇEŞİTLİLİK ÖNEMLİ”
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 1966’da, yüzde 100 Türk
sermayesiyle kuruldu. Bugün, yarım asrı geçen süreçte hem ülkemizin
çimento ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan hem de uluslararası
pazarlarda tanınan bir marka haline geldi. Batıçim Yönetim Kurulu
Üyesi Feyyaz Ünal’a göre, bağımsız yönetim kurulu üyeleri farklı bakış
açıları getirmeleri nedeniyle önemli. Ünal, yönetim kurullarında yaş,
cinsiyet, sektör tecrübesi gibi farklılıkların karar kalitesini arttırdığına
inanıyor ve “Yönetim kurulu içeride ne olup bittiğini anlayan merci
olmalı; işi yapmaya çalışan değil” diyor.

“Y

önetim kurulu, şirketin beynidir. Doğru kararları alabilmek için
şirketlerin yetkinlik ve bakış açısı çeşitliliği içeren bir hazirunla
toplanan yönetim kurullarına ihtiyacı var. Vücuttaki beyin gibi,
yönetim kurulları da kurumun en korunaklı yerinde toplanıp şirketin
durumunu değerlendirir ve geleceği etkileyecek kararlar verir. Sinir sistemi
gibi CEO’dan veya genel müdürden gelen bilgileri değerlendirir. Yönetim
kurulunun tüm duyu organlarının doğru işlediğinden ve sinir sisteminin
doğru bilgilerin kendisine ilettiğinden emin olması, dış dünyadan
kopmadan, belli kurallar çerçevesinde kararlarını alması gerekir.
Karmaşıklaşan iş, doğru yönetim…
Sermaye tarihimize baktığımızda, hissedar tarafının son yıllarda
karmaşıklaşmaya başladığını görüyoruz. Eskiden şirketin sahibi, çalışanı
ve yönetim kurulu hep aynı kişiydi. Birkaç kişiden oluşan bir yönetim
kurulu hem zaman hem para açısından lükstü. İş karmaşıklaştıkça,
kurumsal yapılar da oturmaya başladı. Nesil geçişi oldukça, hissedar sayısı
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arttı ve kurucunun işi başarılı kılan özelliklerini taşıyan kişileri bulmak
zorlaştı. Dolayısıyla karmaşıklaşan işi ve hissedar ortamını yönetmek için
yönetim kurullarının önemi giderek arttı. Bununla birlikte iş dünyası da
karmaşıklaştı. Artık şirketlerimizde doğru kararı verebilmek için doğru
işleyen bir yönetim kuruluna ihtiyaç var.
Yönetim kurulu işin icrasında yer alan kişiler aracılığıyla şirketi
yönetirken denetlenebilir ortam da oluşturulmalı. Bu olmadığı sürece,
hiçbir patron yetkisini devretmek istemez ve yönetim kurulunu sürekli
işin içerisinde buluruz. Yönetim kurulu tecrübe kazanılacak değil, sahip
olunan tecrübenin şirket yararına kullanılacağı yer. Dolayısıyla hissedarlar
yönetim kurullarında yer alacaksa şirketin karar noktalarında söz sözleme
yetkinlik ve yeteneklerine sahip olmalı.
Muhalif kalabilme sorumluluğu
Şirketimiz halka açık olsun olmasın yönetimde, hissedar olmayan bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin olması şart. Yurtdışındaki ve ülkemizdeki
birçok örnek gösterdi ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerine sahip şirketler
diğerlerinden daha başarılı, daha uzun soluklu oluyor. Bağımsız üyeler, hem
farklı tecrübe ve bilgi birikimlerini işe yansıtır hem de karar noktalarında
hissedar penceresinden bakmayacakları için yönetim kurulunun kalanına
farklı bir perspektif sunar. Kurul bünyesinde çeşitlilik olmasında da
fayda var. Cinsiyet, yaş, sektör tecrübesi ve meslek farklılıkları, yönetim
kurulunun karar kalitesini arttırır.
Ben yönetim kurulu bünyesinde en az iki bağımsız üyenin yeterli olduğunu,
illa çoğunluğun bağımsız üyelerden oluşmak zorunda olmadığını
düşünüyorum. Tabii burada bağımsız üyenin muhalif kalabilme
sorumluluğunu göstermesi önemli. Ayrıca sadece bir değil, iki üye çünkü
hem farklı bakış açıları kazandırır hem de tamamı hissedar olan bir masada
tek kişiden ziyade iki bağımsız daha rahat davranır diye düşünüyorum.
Bugün dünyada da güçlü ve yetkili yönetim kurulu devri yaşanırken
karşımızdaki en önemli risk, çeşitliliği ve yetkinliği yüksek yönetim
kurullarının işten ve şirketin günlük hayatından kopmaları. O nedenle
Türkiye gibi çevik olunması, piyasanın iyi takip edilmesi gereken ülkelerde,
yönetim kurulunun çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşması için
henüz erken olduğunu düşünüyorum.
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Pandemi yönetimi gençleştirecek
Pandemiyle iş dünyasındaki değişim çok hızlandı. Dolayısıyla adaptasyon
önem kazandı. Bu durumun yönetim kurullarının yaş ortalamalarını
düşüreceğini düşünüyorum. Şirketlerin çoğunda, özellikle teknoloji bilgisi
ve yetkinliği konusunda artan bir hassasiyet var. Şirket ortaklık yapıları
çok değişmediği ve ülkemizde yönetim kurulları daha çok hissedarlardan
oluştuğu için yönetimde radikal değişiklikler beklenmiyor ama teknoloji
bilgisi ve yetkinliği daha çok aranır hale geldi. Bu ve benzeri ihtiyaçların
giderilmesi için profesyonel destek alınmasında fayda var. Tanıdık iş
insanlarına ve benzer süreçlerden geçmiş şirketlere sormak da her zaman
faydalı fakat bir danışmanla çalışmak hem şirket hem aday açısından,
sürecin daha doğru ilerlemesini sağlayacaktır.
Bizim faaliyet gösterdiğimiz sektörü düşündüğümde, sahip olunması
gereken yetkinliklerde radikal bir değişiklik yaşamadık. Belki şirket özelinde
finansman ve nakit akışı önemli hale geldiği için finansal okuryazarlığın ve
ilgili yetkinliklerin öne çıktığını söyleyebiliriz.

‘‘Üyeler arasındaki farklılıklar, yönetim
kurulunun karar kalitesini arttırır.’’
Konfor alanının dışına çıkılmalı
Hep derler ya, “En güzel fırsatlar, kişisel konfor alanının dışında” diye,
şirketinize en uygun bağımsız yönetim kurulu üyeleri de genelde konfor
alanınızın dışında. Yani eski arkadaşınız veya uzun yıllardır tanıdığınız
ve güvendiğiniz kişiler değil aradığınız bağımsız yönetim kurulu üyeleri.
Şirketimize değer katmasını istiyorsak, profesyonel bir destek alıp
Türkiye’deki kıymetli yüzlerce kişi içerisinden seçmek lazım. Şöyle bir
yorum duymuştum; “İlettiğiniz tüm adaylar çok donanımlı ve profesyonel
ama biz daha tanıdığımız, bildiğimiz sadece forma aşkıyla burada oturacak
kişiler arıyoruz.” Bu bakış açısı şirketinize ne yazık ki bir şey katmaz.
Biz de benzer birçok şirket gibi öğreniyoruz. Halka açık olmanın avantajıyla
birkaç dönemdir iki bağımsız yönetim kurulu üyemiz var. Bunun dışında
icra kurulunda da bir bağımsız üyeye yer vermiştik geçtiğimiz yıllarda,
onun da çok faydasını gördük.
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Gündem dışı için dilekler maddesi
Yönetim kurulu toplantılarında genelde gündeme uyulduğunu
düşünüyorum. Zaten her gündemde bir dilek ve öneriler kısmı bulunuyor,
dolayısıyla gündem dışı bir konusu olan üye varsa bu maddede söz alıp
arzu ettiği gibi görüşünü dile getirebilir. Yönetim kurulu günü, toplantı
sırasında, bir yönetim kurulu üyesi arzu ettiği bilgiyi öğrenme, belgeyi
isteme ve arzu ettiği konu hakkında şirket çalışanlarını dinleme hakkına
sahip. Yönetim kurulu başkanları da genelde oldukça tecrübeli kişiler;
gündem dışı bir konu varsa dilekler maddesinde bunun konuşulmasını
rahatlıkla sağlayabilir. Örneğin, hissedarlar arası sorunlar, yönetim kurulu
gündemine konmayacak konular. Aile Meclisi veya Aile Konseyi gibi başka
bir iletişim ortamının olmadığı şirketlerde, yönetim kurulları ve dilekler
maddesi bu konu için de pek tabii kullanılabilir.
Önemli olan nasıl karar alındığı
Yönetim kurulunun oluşması artık lüks değil, bir gereklilik. Hem
zaman hem para hiçbir zaman istediğimiz kadar olmayacak. Dolayısıyla
eğer işleyen bir yönetim kurulu yoksa hemen oluşturmak lazım. Ve
unutmamalıyız ki, yönetim kurulu bir yönetim aracı. Yani toplanması,
şirketin başarısı için yeterli değil veya içerisinde bağımsız yönetim kurulu
üyesi olması yetmez. Önemli olan toplantı sırasında ne konuşulduğu, nasıl
karar alındığı, muhalif görüşü olan varsa söyleyebilip söyleyemediği. Yani
yönetim kurulunun nasıl karar aldığı.
Bunun dışında içerisinde bulunduğum yönetim kurullarında, üyelerin
genelde stratejiyi akıldan ve hızlı çözdüklerini; taktikleri ise konuşmaktan
zevk aldıklarını gördüm. Yani ana konuyu, asıl çerçeveyi ve şirketin
stratejisini konuşmaktan, çalışmaktan ziyade, akıllarında şirket için
kendi başlarına oluşturdukları stratejiye nasıl ulaşılacağını tartışmakla
uğraşıyorlar. Herkesin aklındaki strateji de farklı olduğu ve birbirlerinden
haberdar olmadıkları için taktikler de genelde havada uçuşuyor. Bunu
engellemek için senede en az bir kere gündemi sadece strateji olan bir
yönetim kurulu toplantısı yapılmasında fayda var.
Son olarak, yönetim kurulu işe burnunu sokan, içeride ne olup bittiğini
koklayan merci olmalı; işe elini sokan, işi yapmaya çalışan değil.
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Müge Yalçın

MY EXECUTIVE KURUCU ORTAĞI

“BAĞIMSIZ ÜYELER YÜKSEK
KATMA DEĞER SAĞLIYOR”
Ernst&Young’ta İnsan Kaynakları Danışmanlığı Bölüm Başkanı
iken, şirketin küresel ölçekte aldığı bu alandan çıkma kararı
sonrası ekibiyle birlikte MY Executive’i kuran Müge Yalçın;
kendi ifadesiyle bir yetenek kaşifi olarak, iş dünyasının üst düzey
yönetici ihtiyaçlarına cevap veriyor. 2010 yılından itibaren
özellikle şirketlerde doğru yönetim kurullarının oluşturulmasına
odaklandığını belirten Yalçın, bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin şirketlere çok makul bir maliyetle çok yüksek bir katma
değer sunduğunun altını çiziyor. Doğru yönetim kurullarının
oluşturulması sürecinde atılması gereken adımları paylaşan
Yalçın, “Ülkemizde, dünya standartlarının üstünde, çok yüksek
profile sahip ve bağımsız üye olarak yönetim kurullarında yer
alabilecek çok sayıda iş lideri bulunuyor. Şirketlerin, özellikle de
aile şirketlerinin sürdürülebilir başarı için bu kaynağı en etkin
şekilde değerlendirmesi gerekiyor” diyor.

“Y

önetim kurulu, şirketlerin orta ve uzun vadeli yönünü
belirleyen en üst yönetim organıdır. Şirketin vizyonunu belirler,
stratejilerini oluşturur ve icraatı denetler. Yönetim kurulunun
misyonu; en yüksek karar mercii olarak, şirketi proaktif bir şekilde
yönlendirmek, uzun vadede hissedarlarının yanı sıra parçası olduğu
toplum için de sürekli ve kalıcı değer yaratmaktır. Özellikle, toplum için de
kalıcı değer yaratma kısmı, son yıllarda sürdürülebilirlik konusunda artan
hassasiyetin sonucu olarak ve pandemi döneminde yaşananlarla birlikte
daha da önemli hale gelmiştir. Yönetim kurulu, kanunla kendisine verilen
‘şirketi yönetme’ yetkisini, CEO ve üst yönetim aracılığıyla yerine getirir ve
hissedarlarla üst yönetim arasında köprü görevi görür. Üst yönetimin bu
işi ne kadar başarılı yaptığını denetler ve bu konuda şirkette hakkı olan kişi
ya da kuruluşlara, şirketin tüm paydaşlarına hesap verir.
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Yönetim kurullarının doğru oluşturulması büyük önem taşıyor
Yönetim kurulu dediğimiz ve temel özelliklerini özetle ortaya koyduğumuz
bu önemli yapı; aslında bir masanın etrafında oturan bir grup insanı tarif
eder. Genel olarak 5 ila 10 civarında üyeden oluşan bu grupta kimlerin
olduğu, söz konusu şirket ya da kurum için doğru bir grup oluşturup
oluşturmadığı büyük önem taşıyor. Zira şirketin geleceğine yön veren bu
grup, yani yönetim kurulu, doğru oluşturuluyorsa şirketler iyi yönetiliyor
ve uzun ömürlü oluyor. Oluşturulmazsa da dünya devi olmak bile iflastan
kurtulmasına yetmeyebiliyor. Elbette birçok örnek var ama Kodak
markasının yaşadıkları ve rakibi Fujifilm’in aynı dönemde başardıkları,
bu konuda beni en çok etkileyenlerin başında geliyor. Hatırlayın; Kodak
20’nci yüzyılın en büyük efsanelerinden birisiydi. Düşünsenize, 1962’de
uzaya çıkan astronotlar tarafından dünyanın ilk fotoğrafı ve 1969’da da
ay yüzeyinin filmi Kodak’la çekildi. Kodak, 1996’da Interbrand tarafından
Disney, Coca-Cola ve McDonald’s markalarının ardından dünyanın en
değerli dördüncü markası olarak sıralanmıştı.4 Peki ne oldu da bu dev
sadece 16 yılda, 2012’de iflasını açıkladı? Ve ne oldu da rakibi Fujifilm
büyük bir dönüşüme imza atmayı ve yoluna devam etmeyi başardı.
Yanıt, dijitalleşen dünyanın gerisinde kalmak değil. Çünkü ilk dijital
fotoğraf makinesini 1976 yılında Kodak geliştirdi. Dijital fotoğrafçılık
alanında araştırma ve geliştirmeye sadece 1985-1994 yılları arasında 5
milyar doları bulan dev bir yatırım yaptı.5 Fakat bu yatırım, tüm dünya
için ‘fotoğraf filmi’ anlamına gelen Kodak markasının ‘dijital fotoğraf’
anlamına gelmesini sağlayamadı. Kitaba göre her şey doğru yapılıyorken
yanlış yolda ilerlendiğini ancak çok daha yukarıdan geleceğe bakabilen bir
yönetim kurulu görebilirdi. Fakat Kodak Yönetim Kurulu bunu göremedi.
Görse ne yapabilirdi sorusunun yanıtı, rakibi Fujifilm’in başardıklarında
saklı.
Peki Fujifilm ne yaptı?
Dönüşümün hızını daha iyi kavradı ve tümü işi çok hızlı bir biçimde kökten
değiştirdi. Fujifilm sahip olduğu teknolojik altyapıyı ve birikimi, değer
yaratabileceği yeni iş alanlarına yönlendirdi. Televizyonlar, bilgisayarlar
ve akıllı telefonlar için koruyucu LCD polarizer filmlerinin üretimine
odaklandı. Daha radikal olan adımı ise kozmetik sektörüne girerek attı.
Zira fotoğraf filminin temelinde, insan cildinin yüzde yetmişini oluşturan
kolajen bulunuyordu. Ayrıca film üretimi süreçleri sayesinde büyük bir
4
5

Kodak neden kaybetti? - Dünya Gazetesi (dunya.com)
Marketing Myth-Busting: Kodak Wasn’t Slow to Digital; It Was the First One In | Ad Age
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bilgi birikimine sahip oldukları oksidasyon, cildin yaşlanmasına neden
oluyordu. Fujifilm 2007’de makyaj markası Astalift’in lansmanını yaptı.
2008’de Toyoma Chemical ile ilaç sektörüne ardından da radyo farmakoloji
sektörüne girdi.6
2000 yılında Kodak’ın tüm satışlardan elde ettiği gelir 14 milyar dolarken
Fujifilm’in geliri 1,4 trilyon Yen’di. 2010 yılında Kodak’ın gelirleri yüzde 50
düşüşle 7,2 milyar dolara gerilerken Fujifilm’in gelirleri yüzde 57’lik artışla
2,2 trillyon Yen’e ulaşmıştı. Bu tablonun oluşmasında belirleyici rolün,
her iki şirketin yönetim kurullarının yapısına ait olduğuna inanıyorum.
FujiFilm’de yönetim kurulu üyelerinin daha inovatif bakabilmeleri ve
şirketin sahip olduğu birikimi, güçlü özelliklerini taşıyabilecekleri yepyeni
sektörleri belirleyip bunlara yatırım yapma cesaretinin, bu sonucu
doğurduğunu düşünüyorum. Zira bir fotoğraf filmi üreticisinin, kozmetik
sektörüne ardından da ilaç ve radyo farmakoloji sektörlerine büyük
yatırımlarla girmesi, şirketin yönünün bu şekilde değişimi, ancak yönetim
kurulu katında gerçekleştirilebilir.

‘‘Yönetim kurulu, doğru oluşturuluyorsa
şirketler iyi yönetiliyor ve uzun
ömürlü oluyor.’’
Doğru yönetim kurulları, doğru kombinasyonla oluşuyor
Gerek Ernst&Young İnsan Kaynakları Danışmanlığı Bölüm Başkanı
olduğum dönemde gerekse Ernst& Young bu alandan çıkmaya karar
verdikten sonra, ekibimle birlikte kurduğum MY Executive çatısı altında
geçen 16 yılı aşkın sürede edindiğim tecrübeler, yönetim kurullarının
doğru oluşturulmasında gösterilen özenin, karşılığını çarpan etkisiyle
verdiğini gösteriyor. Bu süreçte başarı için; öncelikle her şirketin kendi
ihtiyaçlarına göre kendi kriterlerini belirlemesi şart. Bunun içinse mevcut
yönetim kurulunun yapısı dikkatle incelenip; mevcut üyelerin nitelik ve
yetkinlikleri göz önüne alındıktan ortaya çıkan boşluğu, ne eksik ne fazla,
tam olarak dolduracak üye profilinin çıkarılması gerekiyor. Zira aranan
yetkinliklerin neler olduğu kadar, genişliği ve derinliği de şirketlerin
6

Why Kodak Died and Fujifilm Thrived: A Tale of Two Film Companies | PetaPixel
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ihtiyaçlarına göre farklılık gösteriyor. Burada önemli olan, birbirini
tamamlayan ve etkin şekilde çalışan doğru kombinasyonu oluşturabilmek.
Doğru kombinasyonu oluştururken; yetkinlikler, uzmanlıklar ve tecrübeler
kadar çeşitliliği ve kapsayıcılığı sağlamak da büyük önem taşıyor.
Ülkemizde, özellikle son yıllarda yönetim kurullarında kadın oranı adım
adım yükseliyor. Kadın iş liderlerinin imza attığı başarılı çalışmalar ve yer
aldıkları yönetim kurullarında sağladıkları katma değer, bu yükselişi daha
da değerlendiriyor. Araştırmalara göre; kadınların yönetimde yer alması,
şirket performansını olumlu etkiliyor. Cinsiyet eşitliği gibi yaş dağılımı da
son yıllarda yönetim kurullarının oluşturulması sürecinde farklı nedenlerle
dikkate alınan kriterler arasında yerini alıyor. Bu konu hem yönetim
kurulunun devamlılığının sağlanabilmesi hem de farklı kuşakların bakış
açılarının karar süreçlerine yansıtılması açısından önem taşıyor. Ayrıca
icracı üyelerin oranı da yönetim kurulunda denetim ile vekalet arasındaki
dengenin sağlanabilmesinde belirleyici bir rol oynayabiliyor.

‘‘Yönetim kurullarında kadın oranı
adım adım yükseliyor.’’
Bağımsız üyeler, makul maliyetle yüksek katma değer sağlıyor
Bütün bunlar ve her bir şirket özelinde daha birçok parametre, yönetim
kurulunun gücünü ve kapasitesini belirliyor. Ortaya çıkan tablo ile şirket
için ‘doğru yönetim kurulu’ arasındaki farkın giderilmesinde en hızlı,
en etkili yol bağımsız üyeden geçiyor. Bağımsız üyeyle güçlendirilen
yönetim kurulları, aslında çok makul bir maliyetle, çok büyük bir katma
değer elde ediyor. Ülkemiz, bu konuda çok şanslı. Zira ülkemizde, dünya
standartlarının üstünde, çok yüksek profile sahip ve bağımsız üye olarak
yönetim kurullarında yer alabilecek çok sayıda iş lideri bulunuyor.
Şirketlerin, özellikle de aile şirketlerinin sürdürülebilir başarı için bu kaynağı
en etkin şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Son yıllarda aile şirketlerinden
gelen bağımsız üye taleplerinin artmasını da bağımsız üyelerin sağladığı
büyük katma değerin fark edilmesine bağlıyor ve bu sürece sağladığım
katkıdan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.
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Yasemin Salih

DÜNYA GAZETESİ KÖŞE YAZARI

“MESELE BİNDİĞİN DALI SEVMEK”
Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi Dünya’da ‘İyilik
Fabrikası’ adlı köşesiyle Yasemin Salih, özellikle sosyal
sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularında iş dünyasına yol
gösteriyor. İncelediği iyi örnekleri, detaylarıyla paylaşarak
daha fazla şirketi, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarında daha
büyük adımlar atmaları için cesaretlendiriyor. Yasemin Salih,
iklim krizi konusunda bilimsel yayınlarda yer alan ve acil
durum çağrısı yapılan makalelerin, çocukluğumuzda anlatılan
masallardan, verilen derslerden daha karmaşık olmadığına
dikkat çekiyor. Nasreddin Hoca’nın meşhur bindiği dalı kestiği
hikâyeyi hatırlatan Salih, “Aynı o hikâyede olduğu gibi; insanlık
üzerinde yaşadığı gezegeni, sonuçlarına gözlerini kapatarak yok
ediyor. Üstelik uzun yıllardır sürdürülebilirlik kavramı üzerine
geliştirilen onca yönetim modeline, kurala, ilkeye rağmen…”
diyor.

“B

ilim insanları son dönemde artan doğal afetlerle ilgili faturayı
insanoğluna kesen iklim raporunu yayınladı. 1992’deki Rio
zirvesinden bu yana “geliyor” denilen iklim krizinin artık alarm
verdiğini kesin bir dille duyuran rapora, 150 ülkeden 13 bini aşkın bilim
insanı imza attı. Araştırma grubunun, BioScience dergisinde yayınlanan
makalesinde ‘İklim Krizi İçin Acil Durum Çağrısı’ yapıldı.
Eşi benzeri görülmemiş doğa olaylarının arttığına dikkat çekilen raporda,
acilen üç adım atılması gerektiğinin altı çizildi:
• Fosil yakıtların aşamalı olarak ve tamamen ortadan kaldırılması,
• Önemli bir karbon bedeli konulması,
• Karbon yutakları ve biyolojik çeşitlilik alanları gibi
		 ekosistemlerin restore edilmesi.
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Ayrıca bu üç adıma ek olarak, farkındalığın artırılması için iklim kriziyle
ilgili müfredatın tüm okullara girmesini istiyor bilim insanları. Ve şartlarına
ciddi bir eko-diyet de ekleyerek diyorlar ki; “Acilen kirleticiler azaltılmalı,
insan popülasyonu dengelenmeli ve bitki bazlı diyetlere geçilmeli…”
Makale bir bilim dergisinde yayınlandı oysa; işin özeti çocukluğumuzda
anlatılan masallardan, verilen derslerden daha karmaşık değil aslında.
Hani Nasreddin Hoca’nın meşhur bindiği dalı kestiği hikâyede olduğu gibi
insanlık üzerinde yaşadığı gezegeni, sonuçlarına gözlerini kapatarak yok
ediyor. Üstelik uzun yıllardır sürdürülebilirlik kavramı üzerine geliştirilen
onca yönetim modeline, kurala, ilkeye rağmen…
Kurumsallaşmanın hakkını veren, evrensel değerleri vizyonunun bir
parçası haline getiren şirketlerin hayatında da uzun süredir kendine yer
buluyor sürdürülebilirlik…
Şirketlerin sürdürülebilirliği, evrensel değerlere sahip çıkmaktan geçiyor
İster İngilizce isterse Türkçe olsun, telaffuzu bile ustalık isteyen bu
kavramı Birleşmiş Milletler, çok daha genişletti. Sürdürülebilirlik
kavramı sadece bir çevre meselesi olarak algılanmıyor artık. Şirketlerin
varlıklarının sürdürülebilirliği de evrensel değerlere sahip çıkmaktan
geçiyor. Üzerinde yaşanan gezegene olduğu kadar “aş veriyorum” denilen
çalışanlara, kadınlara, engellilere, tedarik zincirindeki iş ortaklarına,
şirketin ekosisteminde bulunan bulunmayan her canlıya karşı şirketlerin
sorumluluk duyması, sürdürülebilirlik anlayışını ortaya koyuyor.
1992’deki Rio Zirvesi’nde yapılan çağrıdan bu yana iş dünyası
sürdürülebilirlik başlığı altında yapılan birçok projeye milyar dolarlar
yatırdı. Hayata geçirilen binlerce kurumsal sosyal sorumluluk projesinde
milyonlarca insana dokunuldu. Farkındalık yaratmak üzere dev işbirlikleri
gerçekleştirildi, adımlar atıldı. Ancak aradan 29 yıl geçmesine rağmen
bilim insanları hâlâ ‘acil çağrı’ yaparak kritik eşikte olduğumuzu söylüyor.
Bu, milyar dolarlık sistemlerin bir yerlerde açık verdiğinin göstergesi.
Demek ki şirketlere “Bindiğin dalı kesme” demek yerine ‘o dalı, dalın sahibi
ağacı, ağacın köklerine ev sahipliği yapan toprağı sevmek’ öğretilmeli.
Bireyler, şirketler, hükümetler win/win odaklı bakış açısıyla bugünlere
geldi ve kimsenin iş modeli işe yaramadı…
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Meseleyi içselleştiren yönetim kurulları şart!
“Gerçek bir sürdürülebilirlik ancak stratejinizle uyumluysa elde edilir.”
Sözün sahibi 128 milyar dolarlık ciro, 130 bin kişilik kadroya liderlik eden
Verizon Communications’ın CEO’su Hans Vestberg.
Bu, bir kültür değişimi gerektiriyor. Değişim ise iki türlü gerçekleşiyor
toplumlarda; dalga ya dipten ya da tepeden gelip etkisi altına alıyor herkesi.
Dipten geldiğinde fatura daha pahalı ve başarı oranı düşük ama tepeden
geldiğinde de şeffaf ve tam paylaşımcı bir yönetim şekliyle meselenin tüm
kademelere anlatılması gerekiyor. Dayatmak değil, ikna etmek…
Milenyum çağında bilgiyi değere dönüştürmeyi bilen yeni kuşak, işte tam
da böyle bir yönetim anlayışı talep ediyor: Değerleri önemseyen, ikna
edebilen, paylaşımcı, şeffaf liderlerin yolunu izleyeceklerini her fırsatta
gösteriyorlar. Bir yanda yaklaşık 30 yıldır sürdürülebilirliği öyle ya da
böyle gündemine almış iş dünyası ve onun milyarlarca dolarlarını yöneten
eğitimli liderler; bir yanda da doğaya, gezegene, farklı tercihlere değer
veren yeni kuşak…
Bu ikisi müthiş bir fırsat olarak görülmeli. İçselleştirilmiş gerçek bir
sürdürülebilirlik modelinin bireylere, iş dünyasına, devletlere sirayet
edebilmesi için tüm bu kâbus tablosunun içinde umut veren bir fırsat... Bu
fırsatı kimler iyi değerlendirecek?
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur
Bursa’ya göre; yüksek kâr ve sürdürülebilirlik kavramları, ikinci hatta
üçüncü nesle kadar uzanan şirketlerde daha kolay kendine yer buluyor.
Şöyle bir yönetim kurulu toplantısı düşünün… Yeni bir iş kolunda gelecek
iki yılda çok yüksek kâr getirecek bir fırsat var. İş geliştirme müdürü,
şirketin mali yapısı açısından fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyor. Kurumsal iletişim ve dış ilişkilerden sorumlu yönetici ise bu
işin çevreye zarar verebileceğinin altını çizerek; uzun vadede itibar ve
çalışan ilişkilerini zedeleyeceği için şirketin sonunu bile getirebileceğini
kanıtlayan bir rapor sunuyor. Yönetim kurulundan hangi öneri kabul
görür sizce? Karar, yüksek kârdan yana mı olur yoksa itibar ve çevrecilikten
yana mı?
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Murat Sungur Bursa, soruyu biraz ‘acımasız’ buluyor. “Sıfırdan girişimlerde
yüksek kârı bir yana atacak kararın çıkması biraz zordur. Ama şirket bir
nesil atlamışsa ya da maraton koşucusu olmak gibi bir vizyonu varsa daha
romantik bakmalı” diyor nihayet.
Kaybedilecek zaman kalmadı
Kültür değişiminde en iyi işi yapan liderler, kendileri için çalışan herkesi
eğitmek zorunda oldukları gerçeğini kabul edenlerden çıkıyor. Bu nedenle
yönetim kurullarının sürdürülebilir kültürel devrimi yaratmak için ellerini
taşın altına koymaları ve tüm fikirlere açık olmaları şart. Kaybedilecek
zaman kalmadı derken bilim insanlarının şakası yok.
İşe alınan ve hatırı sayılır ücret paketleriyle ödüllendirilen yetenekli
CEO’ların önüne kârlılık kadar itibar artışı da hedef olarak konulmalı.
Bu yavaş yavaş gördüğümüz bir durum. Eskiden sadece şirketin
hissedarlarına ve yönetim kuruluna hesap veren CEO’lar, bugün daha
geniş bir paydaş yelpazesinin sorularını yanıtlamak zorunda. Uluslararası
bir araştırmada; şirketlerin başkanları, direktörleri, üst düzey yöneticileri
ve hissedarlarıyla kapsamlı bir anket gerçekleştirilmiş. Ankette, yönetim
kurulu başkanlarının karşılaştığı zorluklara ve yönetim kurulu üyelerinin
gelecekteki sorumlulukları ile bekledikleri dönüşüme dair sorular
sorulmuş. Tüm liderlerin yanıtlarında öne çıkan ortak zorluk; toplumsal
ve ekonomik kargaşa olarak şekilleniyor.
Başarılı olmak için geleceğin yönetim kurulu liderleri; çevresel, sosyal ve
yönetişim (ESG) konularını içeren bir gündemle ilgilenmeye hazır olmak
zorunda. Çünkü paydaşlar iklim değişikliği, sosyal adalet ve kurumsal
yönetişim konularında her zamankinden daha fazla endişe duyuyor.
Gençler ise şirketlerin değişimi yönlendirmede çok önemli bir rol
oynadığını düşünüyor. İş dünyasının liderlerini hem eylemlerinden hem
de eylemsizliklerinden sorumlu tutuyorlar.
Ve onlar düşmekten korktuğu için değil, ağacı sevdiği için dalı kesmeyecek
liderleri yükseltecek kadar gerçeği önemsiyor…

112

l

A İLE Ş İRKETLERİNDE B AĞIMSIZ Y ÖNETİM K URULU Ü YELİĞİ

Orhan Turan

ODE YALITIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“YÖNETİMDE ÇEŞİTLİLİK
REKABET GÜCÜ SAĞLAR”
Ticaret hayatına 1985’te başlayan ODE, altı modern üretim tesisi,
4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün
en büyük üreticileri arasında yer alıyor. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan’a göre, başarı ve rekabet gücünün sırrı; yönetim
kurulunda çeşitlilikten, farklı bakış açılarının dile getirilebilmesinden
geçiyor. Ancak şirketlerin hâlâ bağımsız üye seçiminde iki hata
yapmaktan kurtulamadığını söylüyor: Aile yakınının atanması
ve kurucunun üyelere özgürlük tanımaması. Turan, pandemi ve iş
dünyasındaki dönüşümü, başarı için yönetim kurullarının rolünü
şöyle anlatıyor…

“Y

önetim kurulları şirketlerin kültürü, stratejisi, risk yönetimi,
sürdürülebilir büyümesi ve iyi yönetiminde kilit rol oynuyor.
Bir şirketin başarısında yönetim kurulunun payı yüksektir ama
başarısızlık söz konusu ise, orada yalnızca pay değil, tüm sorumluluk
yönetim kurulunundur. Dolayısıyla yönetim kurulu yapısı, şirketler
için büyük önem taşıyor. Halka açık şirketlerde bu yapı tarif ediliyor.
Halka açık olmayan şirketlerin de bu minvalde hareket etmesini son
derece önemli buluyorum. Yönetim kurulu yapısının, şirket hedeflerinin
gerçekleşmesinde ciddi payı var.
Tek bir reçete yok
Başarılı bir yönetim kurulu yapısı oluşturmak için tek bir reçete olmadığına
inanıyorum. Bu; şirketin mevcut konumuna, gelecek hedeflerine,
günün koşullarının getirdiklerine, faaliyet gösterilen ülkenin ekonomik
ve toplumsal yapısına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir şirket
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dijitalleşmeye ağırlık vermeyi planlıyorsa bu alanda bir uzmanı, yönetim
kuruluna almalı. Şirket, çalışan deneyimine odaklanabilir, yeni yatırımlar
planlayabilir veya finansal konularını çözmek isteyebilir. Önemli
olan, stratejiyi doğru belirleyip buna göre bir yönetim kurulu yapısı
oluşturabilmek.
ODE Yalıtım’dan örnek verecek olursak; 2007 yılında İş Girişim Sermayesi
ile yaptığımız ortaklık neticesinde ilk kez dışarıdan bir üye, yönetim kurulu
yapımızda yer aldı. Beş yıl sonra hisselerimizi geri aldık. Ancak bu yapının,
şirkete kattığı değeri gördük ve önce danışma kurulu oluşturduk, ardından
bağımsız üyeleri, yönetim kurulumuza dahil etmeye başladık. Dolayısıyla
ODE, bu anlamda farkındalığı en erken gelişen şirketlerden biri. Halihazırda
yönetim kurulu yapımızda hem icracı hem sermayedar hem de bağımsız
üyeler var. İki bağımsız üyemizden biri üretim, biri denetim kökenli. Biz
şirketimizin bu dönemde bu alanlara ağırlık vermesini planladığımız için
böyle bir kurgu yaptık. Önümüzdeki süreçte farklı hedefler doğrultusunda
yapımızda yine değişiklikler gerçekleştirebiliriz.

‘‘Pandemiyle birlikte dijital dönüşümün
etkisi çok daha iyi anlaşıldı.’’
Rekabet gücü için çeşitlilik
Yönetim kurulunda çeşitliliğin, farklı seslerin olması, bilgi-birikiminin,
deneyimlerin paylaşılması; şirketin başarısı, sürdürülebilirliği ve rekabet
gücü için son derece önemli. Bu noktada bağımsız yönetim kurulu
üyelerinin de şirkete değer katmayı hedeflemesi gerekiyor.
Diğer taraftan toplumumuzun yüzde 50’sini kadınlar oluşturduğundan,
yönetim kurullarının da yarısının kadın üyelerden oluşması gerektiğine
inanıyorum. Kadınların profesyonel yaşam içinde daha fazla yer almaları,
karar alma mekanizmalarında olmaları gerekiyor. Bu sayede hem toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunabilir, hem de şirketlerimizin
performansını daha da yukarı taşıyabiliriz.
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Gençlere gözlemci olma daveti
Gençlerin yönetim kurulunda yer alması, hiç kuşkusuz bir şirket politikası.
Ben prensip olarak icra deneyimi olmayan genç kuşakların, yönetim
kurulunda yer almasını doğru bulmuyorum. Ama şirketimizdeki genç
kuşak yönetici ve lider adaylarını, tecrübe kazanmaları için gözlemci olarak
yönetim kurullarımıza mutlaka davet ediyoruz.
Pandemiyle birlikte dijital dönüşümün etkisi çok daha iyi anlaşıldı.
Şirketler bunun bir lüks değil, zorunluluk olduğunu kavradı. Dolayısıyla
önümüzdeki dönemde yönetim kurullarında, gençlerin ve teknoloji
alanında uzman isimlerin sayısının arttığını göreceğiz. Bu noktada dengenin
korunması, özellikle kuşak çatışması nedeniyle yönetim kurulunda sorun
yaşanmaması çok önemli.
Pandemi yöneticileri de dönüştürdü
Pandemi öncesi dönemde, yönetim kurullarının çok daha katı bir yapısı
vardı. En basit örneğiyle pandeminin başından bu yana çevrim içi olarak
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, aslında bize büyük bir zaman kazandırdı,
toplantılar çok daha verimli hale geldi. Ancak pandemi öncesi böyle
bir öneri gelse büyük olasılıkla kabul etmeyecektik. Dolayısıyla pek çok
sektörde iş hayatını neredeyse kökünden değiştiren pandemi, yönetim
kurulu üyelerinin bakış açısını da ciddi ölçüde değiştirdi.
Covid-19 gibi büyük ve uzun süreli bir krizi ilk kez yaşıyor olsak da aslında
krizler her zaman iş hayatının bir parçasıdır, yalnızca şekil değiştirirler.
Dolayısıyla şirketlerin böyle olağanüstü dönemleri atlatacak hatta içinde
barındırdığı fırsatlardan yararlanacak stratejilerinin olması, yönetim
kurullarının da bunu doğru şekilde uygulaması gerekir. Biz de ODE
Yalıtım olarak krizlere karşı her zaman hazır olduğumuz için pandemiye
bağlı özel bir değişikliğe gitme ihtiyacı duymadık. Yönetim kurulumuzdaki
değişiklikler, pandemiye rağmen devam eden büyüme stratejimizi,
başarıyla hayata geçirmek amacıyla gerçekleşti.
Dijital dönüşüme adaptasyon
Yönetim kurullarında genel olarak yaş ortalamasının yüksek olması ve
bu kuşakların teknolojiyle sonradan tanışması nedeniyle eksikliği en
çok hissedilen konu, teknoloji yatkınlığı ve dijital dönüşüm süreçlerine
adaptasyon oldu. Pandemi aslında yönetim kurulu üyelerinin, üye
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olmadan önce bireysel olarak bu işe hazırlanması gerektiğini gösterdi.
Teknoloji bilgisi artık hepimiz için bir mecburiyet. Bunun yanında
yönetim kurulu üyeleri finansal okuryazarlık, raporların incelenmesi gibi
konularda geçmişte deneyimleri yoksa yetkinliklerini artırmalı. Çünkü
yönetim kurulu üyeleri, şirket stratejisi üzerine kafa yormalı, geleceği
kurgulamalı. Aksi durumda, yani yalnızca operasyonel süreçler üzerine
yoğunlaşıldığında, bu yapı yönetim kurulundan ziyade icraya dönüşüyor.
Şahsın değil kurumun menfaati
Ülkemizdeki aile şirketleri, bağımsız yönetim kurulu üyesi temininde
özellikle son on yıldır önemli gelişmeler katediyor. Halka açık olmayan
şirketler de artık bağımsız yönetim kurulu üyesiyle birlikte hareket etmenin
avantajlarını gördü. Bundan vazgeçileceğini düşünmüyorum. Tam aksine,
bu şirketlerin sayısı pandeminin de etkisiyle daha hızlı artacaktır.

‘‘Yönetim kurulu üyeleri, şirket stratejisi
üzerine kafa yormalı, geleceği kurgulamalı.’’
Şirketler, kendilerinde eksik gördükleri yönleri ve geliştirmeye çalıştıkları
alanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle desteklemeli. Bu noktada
benim gözüme çarpan iki hata var. İlki, aileye çok yakın kişilerin,
akrabaların bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanması. Bu, genellikle
bir anlam ifade etmiyor, yaptım demek için yapmanın ötesine geçilemiyor.
İkinci hata ise, aile şirketlerinde kurucunun, yönetim kurulu başkanının
etkisinin çok fazla olması. Özellikle şirket sahipleri, hesap verme ihtiyacı
duymadığından diğer yönetim kurulu üyeleri, en çok da bağımsız üyeler,
şirket stratejisinde etkili olamıyor. Oysa aslolan şahısların değil, kurumların
menfaatleri. Bunu da ancak doğru işletilen kurumsal bir yönetim yapısıyla
sağlayabiliriz.
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Ali Pandır

TEKFEN GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI

“AİLE ANAYASASI
OLMAZSA OLMAZ MI?”
Ali Pandır, 40 yıl boyunca yurtiçinde ve yurtdışında birçok
şirkette yöneticilik görevleri üstlenmiş bir isim. Koç Holding
şirketlerinde başlayan kariyerine, Almanya’da Opel şirketinde
Satış Sonrası Müdürü olarak devam etti. Atandığı GM’in uzak
doğu organizasyonunda; Singapur’da Asya Pasifik İş Geliştirme
Müdürü, Çin’de GM Warehousing Trading Shanghai şirketi
Genel Müdürlüğü, GM Endonezya Başkanlığı gibi önemli görevler
üstlendi. Türkiye’de Tofaş CEO’su, Fiat Grubu Türkiye Ülke
Başkanı, Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Yönetim Kurulu
Başkanı ve Murahhas Aza olarak çalıştı. Şimdi 40 yıllık deneyimini
inşaattan turizme, kimya sanayinden hizmet sektörüne kadar çok
geniş alanda faaliyet gösteren Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı
görevinde değerlendiriyor. Pandır’a göre, son yıllarda aile
şirketlerinde nesil geçişinde yaşanan sorunlar arttı. Bunu iki
nedene dayandırıyor: Birçok şirkette yönetimi yeni nesle devretme
zamanının gelmesi ve yeni neslin kendi ilgi alanında çalışmayı
istemesi. Peki sorunları çözmek için Aile Anayasası yeterli mi? Bakın
bunu nasıl yanıtlıyor…

“S

on yıllarda aile şirketlerinde Aile Anayasası yazdırmak bir trend
haline geldi. Acaba bu bir ihtiyaç mı yoksa bir gün ihtiyaç olur diye
geleceğe hazırlık mı ya da aile danışmanlarının pazarlaması mı?

Öncelikle şu tespiti yapmak mümkün; son yıllarda aile şirketlerinde
nesil geçişinde yaşanan sorunlar arttı. Bunun birinci muhtemel nedeni,
ülkemizde özel sektör yatırımlarının arttığı 60’lı ve 70’li yıllarda kurulan
şirketlerde, kurucudan bir sonraki nesle geçiş son 10-15 yılda başladı ve
artarak devam ediyor. Diğer bir muhtemel neden ise, devir alması beklenen
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kuşakların, kendi nesillerinin özelliği olarak her zaman aile şirketine
ilgi duymaması ve kendi ilgi alanlarında çalışmak istemeleri. Her nesil
geçişinde paydaş sayısının doğal olarak artması da sorunu pekiştiriyor.
İlişkileri tanımlama işlevi
Şirket, sayıları artan tüm aile mensuplarına yönetimde görev verebilecek
mi, onların yönetime gelmeden önce nasıl bir formasyondan geçmesi
ve nasıl bir kariyer yolculuğu sonunda hangi pozisyona gelmesi gerekir?
Bazısı hayat okulundan yetişmiş, işini sıfırdan kurmuş olan kurucu nesil,
çocuklarının da aynı şekilde daha küçük yaşlardan itibaren şirketlerde
çalışmaya başlamasını veya öğretimini bitirince şirket yönetimine
geçmesini bekliyor. Ancak 30-40 sene önceki şirket kuruluş yılları ile
günümüzdeki işin boyutu ve karmaşıklığı açısından yeni neslin işi tecrübe
kazanmadan devralması sorun doğuruyor. Ayrıca her ne kadar genetik
mirasa sahip olsa da yeni neslin her zaman atalarının girişimci özelliklerine
sahip olması beklenemez.
Bütün bu nedenlerle şirket yönetimini gelecek nesle devretmede sorunla
karşılaşan veya karşılaşacağını hisseden çoğu kurucu veya üst nesil
mensubu, öncelikle bir kurumsal yapıya geçip yönetimi aile dışından
profesyonellerin gerçekleştirdiği bir çözüm arayışına giriyor. Bunun için
danışmanlıklar alınıyor, yönetim kurullarında bağımsız üye istihdam
ediliyor ve Aile Anayasası yazdırılıyor. Aile Anayasası’nın nesil geçişi ve
aile bireylerinden hangisinin yönetimde ne zaman, nasıl yer alacağını
düzenleme işlevi olmakla birlikte, aile veya hâkim ortak ile profesyonel
yönetim, icra ve varsa azınlık ortaklar arasındaki ilişkileri tanımlama işlevi
de var.

‘‘Her nesil geçişinde paydaş sayısının
artması, sorunu pekiştiriyor.’’
Nesil geçişi bir sorun
Başta sorduğumuz “Aile Anayasası olmazsa olmaz mıdır?” sorusuna
geri dönecek olursak, benim şahsi görüşüm şart olmadığı yönünde. Aile
Anayasası olduğu halde nesil geçişinde sorun yaşayan birçok firma olduğu
gibi, hiçbir yazılı kuralı bulunmadığı halde bu geçişi sorunsuz yapan
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birçok firma da var. Ayrıca Aile Anayasası’nın hukuki bir geçerliliği de
yok. Anayasa, ikinci nesille anlaşılarak yapılsa bile sonraki nesillerin bunu
kabul etme garantisi bulunmuyor. Onun için bence Aile Anayasası’nın
başta ifade ettiğim, halefiyet dışındaki aile ile icra ve varsa diğer paydaşlar
arasındaki ilişkiyi düzenleyen ‘kurumsal yönetim’ kısmı, bir ortaklık
sözleşmesi olarak hukuken geçerli bir sözleşme olarak da akdedilebilir.
Ne kadar profesyonel bir yönetime geçiş olsa da aile bireylerinin tamamen
yönetim kurulunun dışında olduğu bir yapı, aile şirketlerinde mümkün
olmadığı gibi, bence doğru da değil. Yönetim kurulunu tamamen ortak
olmayan aile dışı profesyonellerden oluşturmak hukuken mümkün olsa da
ortakların yönetimde hiç bulunmamasının zamanla sorun doğuracağını
düşünüyorum. Diğer taraftan batıda tarihi yüzyıllara varan bazı şirketlerde,
bir veya birkaç nesil yönetimde yer almak istemese de uzun yıllar sonra
yeni bir neslin tekrar işe ilgi duyup yönetimde yer aldığı da görülüyor.
Sonuç olarak, aile şirketlerinde nesil geçişi bir sorun ama şirketin bekası
için bunu Aile Anayasası ile garantiye almak mümkün değil. Bu nedenle
birçok şirket sahibi de bu sorunu çözemediği veya sorunu ileriye taşımamak
için şirketi satmak yoluna gidiyor. Sonuçta, şirketin devamlılığı sağlanıyor,
varisler de aldıkları payla gönlünden geçen işi yapma imkânı buluyor.

‘‘Aile Anayasası yapılsa bile sonraki
nesillerin bunu kabul etme garantisi
bulunmuyor.’’
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Murat Kolbaşı

ARZUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“FARKLI BAKIŞ AÇISINA, BİLGİ BİRİKİMİNE VE
DENEYİME HEP İHTİYAÇ VAR”
Arzum, ev aletleri denildiğinde ilk akla gelen marka. İnovasyon ve
tasarımı merkeze alan anlayışıyla ortaya çıkardığı ürünler, 55 yıldır
tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. 2020’nin sonunda başarılı
bir halka arzla İstanbul Borsa’sında yerini alan şirketin yönetim
kurulunda, bağımsız üye dengesine önem veriliyor. Çalışanlar ve
yöneticiler arasındaki kadın oranına da. Arzum Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Kolbaşı, “Mart 2021 itibarıyla çalışanlarımızın yüzde
60’ı erkek, yüzde 40’ı kadın. Yönetim kurulumuzun yüzde 33’ü de
kadınlardan oluşuyor” diyor.

“K

urumsal yönetim, bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz ve
sermaye piyasaları için de vazgeçilmez bir öncelik. 2020 yılında
gerçekleştirdiğimiz Arzum’un halka arzında elde ettiğimiz
başarıda da kurumsal yönetimin etkili olduğunu biliyoruz. Bu nedenle
2020’deki halka arz sürecine gelmeden evvel, son 12 yıldan beri bizim
özel sermayedarlarla olan ortaklığımıza değinmek isterim. Önce 20082013 arası, sonra 2013’ten 2020’ye kadar gelen dönemde hem yönetim
kurulunda yüzde 51’i temsil eden Kolbaşı Ailesi hem de özel sermayeyi
temsil eden iki hissedar, süreci gayet iyi yönettik. Özellikle yönetim
kurulu ve icranın başındaki CEO’muzla koordineli çalışarak halka arz
sürecini çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Tabii 20 yıllık bir finansal
danışmanımız olması, sürece dahil olduktan sonra konuya hâkim yatırım
şirketi ve avukatlarla çalışıyor olmak, gerekli noktalarda konusunda uzman
danışmanlarımız olmasının büyük faydasını gördük. Dolayısıyla yönetim
kurulu, bu kararları alırken çok koordineli çalıştı diyebilirim. Kısacası bu
vizyonda yönetim kurulumuzun payı çok fazla.
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Gelelim şirketimizin halka arzına; yatırımcıların gösterdiği büyük ilgi beni
inanılmaz mutlu etti ve şirket olarak ne kadar doğru yolda olduğumuzu
bir kez daha anladık. Her zaman etkin ve verimli işleyen bir yönetim
kurulunun değerinin farkındaydık. Halka arzın ardından aramıza katılan
yeni üyelerimizle birlikte, çok daha kurumsal bir yapıya yelken açtık.
Şirketimizin stratejisine yön veren yönetim kurulumuz, halka arz sırasında
da tüm süreçle yakından ilgilendi. Böyle değerli bir ekiple çok daha büyük
başarılara imza atacağımıza inancım sonsuz.
Bağımsız üyeler şirkete ciddi katkı sağlıyor
Halka arz sonrası yaptığımız ilk olağan genel kurulumuzda, ihtiyaçlarımız
doğrultusunda iki değerli bağımsız yönetim kurulu üyesini aramıza kattık.
Bağımsız üyeler, bildiğiniz gibi titizlikle seçiliyor ve tüm bağımsızlık
kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları dikkatle incelendikten sonra şirketin
yönetim kurullarına dahil ediliyorlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerini,
diğer üyelerden ayıran pek çok ilave yükümlülük var. Bu sebeple istihdam
edilen bağımsız üye sayısının artmasının, var olan riskleri en iyi şekilde
yönetme konusunda şirketlere çok ciddi katkı sağladığına inanıyorum.
Bununla birlikte sadece bağımsız üyeler için değil, tüm yönetim kurulu
üyeleri için uzmanlaştıkları konulara göre çeşitliliğin sağlanmasının da
şirketin, hemen hemen tüm faaliyet ve işleri için doğru karar almasına
destek olacağı düşüncesindeyim.
Yönetim kurulunda kadın oranı yüzde 33
Arzum, 55 yıllık bir marka. Ben de 1988’den beri bu işin içerisindeyim. Her
zaman üst kademe ve yönetimde kadın oranına dikkat ettik. Yürüdüğümüz
bu uzun yol boyunca, her dönem mutlaka kadın yöneticilerimiz oldu.
Bana göre, yönetim kurulundaki çeşitliliğin getirdiği katkıları, herhangi
bir organizasyon içerisinde sağlanan çeşitliliğin getirdiği faydalardan ayrı
tutmamak gerek. Bu çeşitlilik bilincinin sadece en üst yetki organında
değil, tüm şirket içerisinde yayılması için Arzum olarak elimizden gelenin
en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Halka açıklanan son verilerimizde;
Mart 2021 itibarıyla çalışanlarımızın yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı kadın.
Yönetim kurulumuzun da yüzde 33’ü kadınlardan oluşuyor. Bu orandan
son derece memnunuz. Bunun dışında, her biri kendi alanında profesyonel
olan insanlarla çalışmanın da yine çeşitliliği artırıcı etkisi olduğu ortada.
Farklı bakış açısı, bilgi birikimi ve deneyime her zaman ihtiyaç duyuyoruz.
Şirketimiz, son derece dinamik bir yapıya sahip. Saydığım tüm bu
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çeşitliliğin, elde ettiğimiz her başarıda katkısı var ve ben bunu çok kıymetli
buluyorum.
Salgınla zorlu mücadele
Ben 1994 ve 2001’de yaşanan iki ekonomik krizi deneyimlemiş biriyim.
Şirketler adına mühim olan, kriz ortamlarında alınan kararlar değil. Bilakis
her şey iyiyken yapılanlar. Alınan kararlar, şirketleri krizden çıkarıyor.
Benim açımdan pandemi sonrasındaki yeni normal için net bir altın oran
yok. İhtiyaçlarını iyi belirleyebilen, buna göre sorunun çözümü için doğru
insanı bulan şirketler, her zaman en doğruyu yapıyor diye düşünüyorum.
Pandeminin kattıkları
Pandeminin neden olduğu ve herkes için yönetmesi zor bir dönemi geride
bırakmak üzereyiz. Bu mücadelenin bizlere kattıklarını da konuşmamız
gerek. Bu zorlayıcı süreci yönetmek için iş dünyasının çok daha hızlı
kararlar alması ve değişen düzene hızlıca adaptasyonu söz konusu.
Pandemi sürecinde hepimiz gördük ki; fiziki olarak yaptığımız hemen
her şeyi online platformlar üzerinden de hızlıca yapabiliyoruz. Hatta bu
sayede aynı gün içerisinde pek çok yerde olabiliyor, normal zamanda
oluşturduğumuz ajandanın çok daha fazlasını gerçekleştirebiliyoruz. Bu
anlamda pandemi bittikten sonra da dünyanın bu değişimi kabul edip,
online görüşmelerden uzaklaşmayacağını düşünüyorum. Biz yönetim
kurulu olarak, ülkemizin salgınla mücadeleye yönelik aldığı tüm kararlara
riayet ederek, mümkün olduğunca görüşmelerimizi online platformlara
taşımış durumdayız. Bu hız, yönetim kurulunun da tüm süreçlerden anlık
ve seri bir şekilde beslenmesini sağladı. Yeni normalleşme sürecinde de bu
hızlı bilgi trafiğini engellemeyecek şekilde şirketimizi yönetmeye devam
edeceğiz.
Vizyonla teknolojiyi birleştiren yöneticiler
Günümüzde dijitalleşme çok önemli. Bunu daha iyi içine sindiren
ve yönetenler de var, daha az yönetenler de. Burada vizyonla beraber
teknolojiyi birleştirebilen, stratejiyi doğru koyabilen kişilerin yönetim
kurulunda olmasını doğru buluyorum. Tabii ki iş tecrübesine de çok önem
veriyorum. Çünkü birikim de bu gibi günlerde sıkıntının iyi yönetilmesine,
doğru kararlar verilmesine çok yardımcı oluyor. Arzum özeline
baktığımızda ise, daha uluslararası vizyonu olan bir yapıya doğru bakmaya
başladık. Özellikle ikinci fon ortağımızla birlikte borsaya açıldıktan
sonra SPK’ya verdiğimiz iş vizyonumuzda, iş hedeflerimizde de bu var.
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Arzum’u daha uluslararası bir marka yapacağız
Arzum’u daha uluslararası bir marka yapacak yönetim kurulu yapısı
oluşturmaya çalıştık. Bu noktada herhangi bir yetkinlik eksikliği ne mutlu
ki yaşamadık. Şirketlerin, yönetim kurullarında her değişikliğe adapte
olabilecek ve yüzünü hep yeniliklere çeviren yapılar kurarak, bu sistemi
desteklemeleri önemli. Bugün bu zorluk bir salgınla karşımıza çıksa da
değişen dünyada yarınların bizlere neler getireceğini bilmemiz mümkün
değil. Bu anlamda değişmekten korkmayan, her koşula uyum sağlayabilen
ve motivasyonunu her daim koruyabilen yönetim kurulu üyelerine ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum. Onların önderliğinde, bu motivasyon tüm şirkete
sirayet edecektir.
Özgür bakış açıları desteklenmeli
Sadece aile şirketlerinin değil, tüm şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyesi
seçerken dikkat etmesi gereken konular benzer. Biz bağımsız üyelerimizi
seçerken, son derece profesyonel bir destekle ve hiçbir bağlantımız
olmayan iş insanları arasından, bağımsızlık kriterlerini sağlayan kişilere
ulaşıyoruz. Halka açık bir şirket olarak bağımsız üyelerinizi, bu özellikleri
taşıyan kişiler arasından seçmek durumundasınız. Ayrıca altını çizmek
istediğim bir şey daha var; o da yönetim kurulunun tüm üyelerinin özgür
bakış açılarının desteklenmesi gerektiği. Gerçek bir değişim ve gelişim
ancak bu sayede sağlanabilir. Aile şirketlerinin bağımsız üyelerinin geçmiş
dönemde, en azından belli bir süreçte aynı yapıda çalışmış olmalarını
doğru buluyorum.
‘Doğru’nun ne zaman yapılacağını ölçen üyeler şart
Ben aynı zamanda Türk Aile İşletmeleri Derneği’nin (TAİDER)
kurucuları arasında yer alan 40 kişiden biriyim. Family Business Network
International’ı İsviçre’de takip ettim. Aile şirketi dediğiniz çok geniş bir
çerçeve. Zaten günümüzde bu yapıda olmayan şirket neredeyse yok gibi.
Tüm dünyada yüzde 10’u bulmuyor bu oran. Bu yüzden bu şirketlerde
aile yapısını iyi hisseden bağımsız üyeler olması çok önemli. Bence aile
şirketlerinde ‘doğru’ yapılabiliyor. Ama ‘doğru’nun ne zaman yapılacağını
iyi ölçebilen bağımsız üyeler olması lazım. Bazen alelacele yapılan işler
iyi sonuç vermiyor ya da çok geç kalınabiliyor. O zaman da yapılan işin
bir anlamı kalmıyor. Şöyle söyleyeyim; bağımsız üyenin bilgi tecrübesi
yanında zamanlamaları da iyi yönetebilmesini önemsiyorum.
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Perihan İnci

İNCİ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“KURUMSAL İLKELERLE YÖNETİLEN
BİR AİLE ŞİRKETİYİZ”
1952’de, Türkiye’de otomobilin daha sayılı olduğu yıllarda,
temelleri atılıyor İnci Holding’in. 1968’de jant üretmeye başlıyor.
Bugün ABD’den Almanya’ya, Rusya’dan Venezuela’ya araçlar İnci
Holding’in Manisa’da ürettiği akü ve jantlarla ilerliyor. 3 bin çalışanı
ve 10 şirketiyle hizmet, teknoloji sektörlerinde ve sosyal sorumluluk
alanlarında da faaliyet gösteriyor. Ürünleri, 100’den fazla ülkeye ihraç
ediliyor. İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, her şeyden
önce sağlam bir Aile Anayasası’na sahip olduklarını söylüyor. “Biz ilk
Anayasamızı, 1998’de iş ve aile alanlarının belirlenmesinin öneminin
farkındalığı ile hayata geçirdik” diyor.

“C

ovid-19 sürecinin getirdiği değişim, dönüşüm ve adaptasyon
zorlukları, tüm şirketlerde olduğu gibi aile şirketlerini de derin
şekilde etkiliyor. Gelecekte varoluşunu sürdürmek isteyen
aile şirketlerinin; kurumsallaşma, dijital dönüşüm, yaratıcı düşünme ve
yenilikçi iş modellerine odaklanması gerekiyor. Krize verdikleri yanıtları
ve iş stratejilerini gözden geçirmeleri kritik önem taşıyor. Tecrübelerin,
kurumsal hafızaya kaydedilmesi de çok önemli. Pandemide çalışan sağlığı
ve güvenliği odak noktası oldu. Çalışanlar için kendilerine destek olan,
koruyucu, kollayıcı, yol gösteren bir işveren ile çalışmak daha da önem
kazandı. Pandemi dönemine girerken olduğu gibi, çıkışta da en önemli
konuların, çeviklik ve esneklik olduğuna inanıyoruz. Bu süreçte aile
şirketlerinin kurumsal yönetim araçlarına çevik bir yapı kazandırmaları,
risk yönetimini etkin hale getirmeleri ve şeffaf bir yatırımcı ilişkileri
yönetimine sahip olmaları gerekiyor. Her türlü kriz anı kararı için
değerlerle yönetim anlayışının, kurumsallaşmada yol gösterici olduğunu
tecrübe ediyoruz. Güçlü, insan odaklı bir şirket kültürü ve değerlerle
yönetimin yanı sıra sürdürülebilirlik araçları da bu dönemde Kurumsal
Yönetim’i güçlü bir şekilde destekledi. O nedenle şirketler, yeni normalde
bu konulara daha fazla odaklanmalı.
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Ben bugün dünyadan göçsem…
Bir aile şirketi olarak sürdürülebilirliğin bir numaralı kuralının, kurumsal
ilkelerle yönetim olduğunu biliyoruz. Burada yöneticiler için en önemli
farkındalık sorusu, “Ben bugün bu dünyadan göçsem, şirkete etkisi
ne olur?” Bunu, her yönetici ve hissedar aile üyesi kapsamlı şekilde
cevaplamaya çalışmalı. Şirketin kurumsal ilkelerle yönetiminde de ailenin
kurumsallaşmasının kritik önem taşıdığına inanıyoruz. O yüzden bizim
gibi aile şirketlerine mutlaka Aile Anayasası oluşturmalarını öneriyoruz.
Anayasa üstünde çalışmak bile kurumsal olmak adına büyük bir farkındalık
yaratacaktır. Aile, özellikle kurucu, kurumsal yönetimde hemfikir değil ise,
şirketler kurucunun vefatından sonra paydaşlar (hissedarlar, çalışanlar,
müşteriler, tedarikçiler, finans kuruluşları, kamu vs.) bağlamında hazırlıklı
olmadıkları bir sürece girebiliyor.
Önce aile kurumsallaşmalı
Bir şirketi paylaşan aile üyeleri ile diğer aileler arasında şöyle bir fark var:
Normalde hiçbir ailede, aile fertleri oturup aile vizyonu, misyonu, Aile
Anayasası, bu Anayasa içinde aile kültürü ve aile olmanın kuralları, vesaire
yazma zahmetine girmez. Fakat ortak paydada bir şirket ve ondan sağlanan
bir gelir olduğunda aile içi dinamiklerin, beklentilerin, şirket dinamiklerini
etkilemesi çok mümkündür. Şirket sahibi ailelerin, bu olası etkileri ortaya
koyması, gerekiyorsa kural haline dönüştürmesi, üstünde mutabık kalarak
yazılı hale getirmesi gerekir. Bunu da herhangi bir sürtüşme ortaya
çıkmadan, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, vizyoner bir öngörüyle
yapması en doğrusu olacaktır. Bir aile şirketinin kurumsallaşması, önce
ailenin kurumsallaşması ile mümkün. Bu ise oldukça zaman alan bir süreç.
Ne kadar erken konu üstünde çalışılmaya başlanırsa o kadar iyi olur. Bizim
de bu sebeple önceliğimiz ve çıkış noktamız bu oldu.
Hesap verebilirlik önemli
Bugün İnci Holding 69 yaşında, değerleri ve kültürü olan bir şirket. Her
şeyden önce çok sağlam bir Aile Anayasası var. Biz ilk Anayasamızı, bu
farkındalıkla 1998’de hayata geçirdik. Aile Anayasamızın varlığı, kurumsal
yönetim rehberi ve diğer iç prosedürlerimizin olması da kurumsallaşma
sürecinde büyük değer sağladı. Anayasaya bağlı kalarak, doğru hedefler
belirleyip doğru stratejilerle yol aldığınız sürece güvenli sularda ilerlersiniz.
Dönemsel olarak ve ihtiyaçlar doğrultusunda birbiriyle hizalanacak şekilde
tüm dokümanların revizyonu ihmal edilmemeli. Yönetsel süreçlerin,
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kişilerden bağımsız, aynı çizgi ve standartta, belli kurallara bağlı olarak
hesap verilebilir bir şekilde devam edebilmesini sağlamak sürdürülebilirlik
için büyük önem taşıyor. Bunun araçlarını geliştirerek ve kullanarak
kurumsallaşmayı teminat altına almak, gelecek kuşaklarda var olmak
isteyen her aile şirketi için tavsiyemizdir.
Dijitalleşme odak noktamız
Dijital dönüşüm, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere, üretim ve
üretimin yer aldığı bütün endüstrileri etkisi altına almış durumda,
pandemi döneminde ise her sektörde etkisini daha da hissettirdi. Ancak
dijital dönüşüm yalnızca teknolojiyi kullanmak değil, sürekli değişen
ve akan yeniliklere uygun düşünce ve iş yapış süreçlerimizi gözden
geçirmek anlamına geliyor. Dijitale doğmuş genç kuşaklar için bu yeni
dünya zaten onların doğal habitatı, dolayısıyla araçlarını kullanmada,
dilini konuşmada çok rahat ve hâkimler. Dijitalleşmenin, genç kuşağın
yönetim kurullarına girişini hızlandıracağı muhakkak. Ne var ki çok
hızlı değişen ve yenilenen teknolojilerin işlerimize yansıtılması için
öncelikle öğrenen organizasyonlara dönüşmemiz ve kuşak farkı
gözetmeksizin sürekli öğreniyor olmamız şart… Zaten sürdürülebilirlik
için de bu gerekli. “Geleceğin iş alanlarında, uluslararası yatırımlarla,
şirket değerini katlayarak yeni nesillere aktarıyoruz” şirket vizyonumuz
ile paralel olarak İnci Holding’de biz buna çok önem veriyoruz. Ancak
bu vizyon doğrultusunda, yeni nesillerin özellikle teknoloji alanındaki
yetkinliklerinden faydalanmak kadar, onlara tecrübe aktarımı da çok
önemli ve atlanmaması gereken bir konu. Biz İnci Holding’de nesiller arası
devirlerde riskli alanlar olan; tecrübenin aktarılması, kolay ulaşılır şekilde
saklanması, değerler ve kültürün doğru tanımlanması ve içselleştirilmesi
gibi konular üzerinde çalışarak başladık. Önemli bir adım olarak,
kurumsal hafızamızı gözden geçirerek yazılı hale getirdik. Tabii bunlar
işin kurumsallaşma ayağı, bunlarla eş zamanlı olarak tüm süreçlerinizde
dijitalleşmeyi mümkün olan en maksimum ölçeğe getirmeniz gereken
bir çağdayız. Tüm grup şirketlerimizde, üretim başta olmak üzere, tüm
süreçlerimizde dijitalleşme odak noktalarımızdan biri ve olmaya devam
edecek.
Takım çalışmasına uyum
Kurucumuz Cevdet İnci’den devraldığımız değerler ve kurumun
ilkeleri doğrultusunda demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışımız
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var. Öncelikle etkin yönetim kurulları oluşturmak ve zamanı verimli
yönetmek konularını önemsiyoruz. Holding yönetim kurulumuzda beş
hissedar temsilcisi üye ve üç bağımsız danışman üye yer alıyor. Bağımsız
üyelerimiz, tüm şirketlerimiz için ağırlıklı olarak profesyonel kişilerden
oluşuyor. Şirketlerimizin stratejilerine göre odakta olan konularda uzman
kişiler, bağımsız üye olarak görev yapıyor. Bunu sağlayabilmek için şirket
stratejisindeki önceliklerde mutabık kalmak önemli. Etkin olmayan,
öncelikler konusunda odaklanamayan yönetim kurulları, bağımsız üye
ihtiyacını tanımlamakta gecikebilir ve zaman kaybedebilir. O nedenle en
kritik konu; rol dağılımları ve stratejik öncelikler arasında bir boşluk olup
olmadığının tespitini yapmak.
Yönetim kurulunun bir takım olarak çalışması gerektiğini
düşündüğümüzde, bu takımla uyumlu aday olması kritik önem taşıyor.
Örneğin, konusunda çok iyi olan ancak şirket, yönetim kurulu ve hissedar
dinamiklerini algılamaktan yoksun bir üye fayda sağlamayabilir. Bağımsız
ve hissedar üyelerin birlikte çalışma uyumu için zamana ihtiyaçları olabilir.
İyi bir oryantasyon programı bu süreci kısaltabilir.

‘‘Geleceğin iş alanlarında, uluslararası
yatırımlarla, şirket değerini katlayarak
yeni nesillere aktarıyoruz.’’
Diğer önemli bir konu, hissedarlar ile yöneticilerin sorumlulukları
birbirlerinden farklıdır. İcranın yönetim kuruluna, yönetim kurulunun
hissedarlara hesap verme sorumluluğu var. Burada hesap verilebilirlik ön
plana çıkıyor. Hem icra hem yönetim kurulunda yer alan hissedar üyeler
için bazı çakışma ve çıkar çatışması alanları olması kaçınılmazdır. Bu
nedenle bizim modelimizde holding yönetim kurulunda yer alan üyelerin,
diğer şirket yönetim kurullarında yer almamasına özen gösteriyoruz.
Ancak aile dışı ortakların bulunduğu, özellikle yabancı ortaklıklarımızda
pay sahipliği oranına göre, grubun menfaati doğrultusunda bu kuralı
esnetebiliyoruz. İç ve dış denetim mekanizmalarının ve risk yönetiminin
sağlıklı çalışması en öncelikli konularımız.
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Prof. Dr. Güler Aras

YTÜ FİNANS KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ (CFGS)
KURUCU DİREKTÖRÜ – ENTEGRE RAPORLAMA DERNEĞİ (ERTA) KURUCU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULUNUN YENİ ODAĞI:
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMA
Prof. Dr. Güler Aras, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finans Ana Bilim
Dalı’nda öğretim üyesi. Sürdürülebilirlik, sermaye piyasası,
kurumsal yatırımcılar, stratejik sektör çalışmaları, kurumsal
sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarında uzman bir
akademisyen. YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü olan Prof. Dr. Aras’a
göre pandemi, iklim ve sosyal adalet gibi krizler, kurumların karar
süreçlerinin ve yönetim yetkinliklerinin sorgulanmasına neden
olurken yönetim kurullarındaki değişim ihtiyacını da güçlendirdi.
Bu değişimin gerekliliklerinin başında ‘çeşitliliğin’ geldiğini
söyleyen Prof. Dr. Aras, “Çeşitlilik, günümüzde sürdürülebilir uzun
vadeli performans ve nitelikli liderliğin sağlanmasında temel araç
niteliğinde” diyor.

“Y

önetişim ve yönetimin en temel organı olan yönetim
kurulunun verimliliği, kurumların performansının önemli
bir unsuru olmakla birlikte operasyonel başarılarının da en
temel belirleyicisi. Sermaye sahipleri (hissedarlar) ile bu sermayeyi değer
yaratmak üzere kullanan yöneticiler arasındaki bağlantıyı kurmada
bir köprü görevi üstlenen yönetim kurullarının en temel görevleri ise,
hissedarların menfaatlerini ve beklentilerini temsil etmek, formüle etmek
ve yerine getirmek. Kurumsal hiyerarşideki yerlerinin yanı sıra etki, güç,
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sorumluluk ve prestij açısından da en üst düzey kurumsal birimler olan
yönetim kurullarının, temsil ettikleri kurumun hissedarlarının ve diğer
paydaşlarının beklentilerini anlama ve bunlara cevap verme noktasında,
proaktif bir yaklaşıma sahip olması son derece önemli.
Karmaşık zorluklar
Toplumda giderek ivme kazanan sürdürülebilirlik çabaları ve dünyayı daha
iyi bir yer haline getirmede merkezi bir role sahip şirketlerden beklentiler
arttıkça, yönetim kurulu liderlerinin kurum içinde sürdürülebilirliği nasıl
etkinleştireceklerini ve sürdüreceklerini bilmeleri çok önemli bir gereklilik
haline geldi. Hiç olmadığı kadar hızlı değişen günümüz koşullarında
kurumlar, hem anlık hem de uzun vadeli etkileri olan birçok karmaşık
zorlukla başa çıkmak durumunda. Pandemi, iklim krizi, sosyal adalet
krizi ve küresel ekonomik kriz günümüzde kurumların karşı karşıya
kaldığı ciddi zorluklar. Tüm bunlar, kurumların karar süreçlerinin ve
yönetim yetkinliklerinin sorgulanmasına neden olurken aynı zamanda
yönetim kurulu kompozisyonlarında da değişim ihtiyacını güçlendirdi. Bu
değişimin gerekliliklerinin başında ‘çeşitlilik’ geliyor. Yönetim kurulunda
çeşitlilik artık ‘güzel bir şey’ olmanın çok ötesine geçmiş durumda.
Çeşitlilik, günümüzde sürdürülebilir uzun vadeli performans ve nitelikli
liderliğin sağlanmasında temel araç niteliğinde.

‘‘Çeşitlilik, sürdürülebilir uzun vadeli
performans ve nitelikli liderliğin
sağlanmasında temel araç niteliğinde.’’
Sürdürülebilir ve kapsayıcı modeller
Covid-19 salgını, küresel riskler, iklim değişikliği ve ırksal adaletsizlik
protestoları göz önüne alındığında, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim)
konuları, yönetim kurullarının gündeminde çok daha öncelikli hale gelmek
durumunda. Son dönemde yaşanan krizlerden öğrenilenler, çevresel ve
sosyal konular kurumların geleceğini şekillendirirken yatırım kararlarının
ayrılmaz parçası olduğunu da öğretti; yatırımcıların bu konulara ilgilerini
arttırdı. Yatırımcıların ve tüm paydaşların değişen beklentilerine cevap
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verebilecek, etkili çevresel ve sosyal stratejiler geliştirilmesi için, yetkin bir
yönetim kurulu son derece önemli.
İş modellerinin dayanıklılığını test eden krizler ve Covid-19 sürecinde
kurumlar, bir yandan pandeminin; çalışanları, müşterileri, operasyonları
ve stratejileri üzerindeki etkilerini anlamaya ve yönetmeye çalışırken,
diğer yandan da finansal taahhütlerini yerine getirebilmek için büyük çaba
sarf etmek durumunda kaldı. Kurumların sermaye yapısının ciddi şekilde
test edildiği kriz ortamı, kırılganlıklarla başa çıkabilmek için kurumların
orta ve uzun vadeli stratejilerinde ‘sürdürülebilir ve kapsayıcı’ modellere
odaklanmaları gerekliliğini ortaya koydu.
Cinsiyet eşitliği
Ekonomik, politik ve sosyal gelişim alanlarının tamamında çarpan etkisi
yapan cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin yaşamın her düzeyinde
eşit temsili; kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kritik
öneme sahip. Sürdürülebilir kalkınma için küresel hedeflerden biri olan
‘cinsiyet eşitliği’; GSYİH büyümesinde de etkili bir rol oynuyor. Yüksek
kurumsal performans elde etmek için yönetimdeki cinsiyet çeşitliliğinin
önemi, birçok kurumun yöneticileri tarafından fark edilmekle birlikte
uygulamada üst yönetimde cinsiyet çeşitliliğinin sağlanması, bir şirketin
nadiren stratejik önceliği oluyor.
Yapılan bilimsel araştırmalar, kurumsal yönetişimde de belirleyici bir role
sahip olan yönetim kurulunun cinsiyet kompozisyonunun; kurumların
firma değeri, performansı ve risk alma davranışına etkisinin olduğunu
gösteriyor. Yönetim kurullarındaki cinsiyet dinamiklerinin değiştirilmesi,
yönetim kurulu performansını iyileştiren daha geniş bakış açıları, nitelik
ve beceriler sunuyor. İlgili araştırmalarda, kadınların yer aldığı kurullarda
daha fazla bilişsel çeşitlilikten kaynaklı olarak yaratıcılık, inovasyon,
problem çözme ve etkili karar verme becerileri daha da artıyor.
Çeşitlilik yöneticisi
Öte yandan, dünya çapında alevlenen kitlesel protestoların ardından, birçok
kamu kurumu ve şirketin yönetim kurulları, ırksal eşitliği desteklemek
için ırkçılığa ve ırksal adaletsizliğe karşı tavır aldı. ABD’de, S&P 500
şirketlerinin neredeyse yarısı halihazırda bir CDO-Çeşitlilik Yöneticisi
(Chief of Diversity Officer) atadı. Kurumların kültüründeki, iş gücü
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çeşitliliğindeki ve katılım çabalarındaki olası eksikliklerin giderilmesini
amaçlayan bu yeni rol atamaları, değişen risk ortamının yönetilmesinde
benimsenen stratejilerin bir parçası olarak görülüyor.
‘Uzun vadeli sürdürülebilir başarıyı teşvik etme’ temel rolü çerçevesinde,
kurumun çevre üzerindeki etkisinin dikkate alınması ve bunun
raporlanması da artık yönetim kurulunun temel sorumlulukları arasında
yer alıyor. Çevre sorunları ve iklimle mücadele konusunun sağlıklı ve
etkili değerlendirilmesi ve yönetilmesi noktasında, her yönetim kurulunda
mutlaka bir iklim uzmanına ihtiyaç bulunmamakla birlikte yönetim
kurulu üyelerinin, şirketin uzun vadeli stratejisinden, bunun çevre ve
iklime yönelik etkilerinden sorumlu olduğu unutulmamalı.

‘‘Kurumlardan, paydaşlarıyla ilişkilerinde
açık ve dürüst olmaları bekleniyor.’’
Genişleyen görevler
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, yönetim kurullarının görevi ESG
risklerinin ve fırsatlarının yönetimini de kapsayacak şekilde genişledi.
Yatırımcılar, yönetim kurullarından mevcut pazarların, teknolojinin
ve ürünlerin ötesinde düşünmelerini beklerken hem anlık hem de uzun
vadeli ESG risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve yönetmek için etkili
yollar bulmalarını da talep ediyor. Kurumlardan, performanslarının
sürdürülebilirliği kadar paydaşlarıyla ilişkilerinde açık ve dürüst olmaları
bekleniyor. Çevre ve iklimle ilgili konuların, kurumların iş stratejisine
entegrasyonu ve raporlamasının niteliğine ilişkin değişen ve artan
beklentiler söz konusu.
Yaşanan tecrübeler, şirketlere faaliyet gösterdikleri çevre ve toplum için
değer yaratan, çalışanlarının gelişimi ve memnuniyetini önceliklendiren
kapsayıcı iş modelleri ve iş stratejilerini uygulama zamanının geldiğini açık
şekilde gösteriyor. Zorluklarla başa çıkmada yönetime rehberlik görevinin
yanı sıra alınacak kararların uzun vadeli sonuçlarının dikkate alınmasını
sağlama konusunda yönetim kuruluna önemli görev düşüyor. Bu noktada,
bu bilince ve yetkinliğe sahip yönetim kurulu yapısının oluşturulması da
kurumların bu konuda atacakları temel adım olarak görülüyor.
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Serdar Turan

HARVARD BUSINESS REVIEW TÜRKİYE ve
BLOOMBERG BUSINESSWEEK TÜRKİYE
GENEL YAYIN YÖNETMENİ

“PARADİGMA DEĞİŞİRKEN
AİLE ŞİRKETLERİNİN ROLÜ”
Dünyanın en etkin ekonomi yayınlarından Harvard Business Review ve
BusinessWeek dergilerinin Türkiye edisyonlarının kurulmasına öncülük
eden ve her iki derginin de halen genel yayın yönetmenliğini sürdüren
Serdar Turan, 20 yılı aşkın süredir hazırladığı yayınlarla iş dünyasının
dönüşümüne rehberlik ediyor. Küresel iş dünyasında paradigmanın
değiştiğine vurgu yapan Turan, “Son on yıldaki söylemlere bakıldığında
Miltoncu yaklaşımın yavaş yavaş yerini daha uzun vadeli, daha sosyal
etki odaklı ve çok daha sürdürülebilirlik temelli bir değer üretme
mekanizmasına bıraktığına şahit oluyoruz. Ancak bu paradigma
değişiminden faydalanmak isteyen aile şirketlerinin yönetişimde ciddi
yapılar kurmaları elzem. Bağlamın değişimine uygun biçimde; çevik,
etkin ve değerler çerçevesinde hareket edebilen aile şirketlerinin bu
dönemde çok büyük bir fırsat yakalayabileceği bir gerçek” diyor.

“K

üresel ekonomik modelin daha amaç, değer ve uzun vade
odağına doğru dönüşmesi aile şirketlerine ciddi fırsatlar
getiriyor. Her ne kadar günümüzün global iş dünyasında
özel şirketler ana eksenmiş gibi görünse de aslında gelişmiş ülkelerin
birçoğunda aile veya vakıf yapılı şirketlerin, çok önemli köşe başlarında yer
aldıklarını görürüz. Kaynaklar çeşitli, bilgiler ihtilaflı olsa da Japonya’daki
Kongo Gumi (kuruluşu 578 yılı) veya Hoshi Onsen (46-47. jenerasyonların
kontrolünde) gibi aile şirketlerinin; savaşlardan, sayısız krizden, küresel
yıkıcı etkilerden geçerek günümüze kadar gelebildiğine şahit oluyoruz.
Bunların bir kısmı hâlâ tek başına faalken bazıları da diğer şirketlerin
bünyesine girmiş biçimde ruhunu yaşatabiliyor.
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Aile, çok karmaşık bir kavramdır aslına bakarsanız. Bir topluluğun aile
olarak nitelendirilmesi için belirli bir değerler setinin ve ilişki sistematiğinin
öne çıkması gerekir. Diğer yandan aileler duygusal atmosferde yaşar. Sevgi
kadar nefret, bağlılık kadar kin, sevilen bireyler kadar nefret edilen bireyler
de söz konusudur. Çok ama çok az sayıda ailede tüm işler mükemmel,
tüm ilişkiler sağlam, tüm bireyler sevgi ve saygı doludur. Kısacası aile
dinamikleri değişken, bağlamdan etkilenen ama beklenmedik durumlarda
güçlü bir yılmazlık gösterebilen bir yapıdır.
Miltoncu yaklaşımda aile şirketleri kurumsallaşmayla güçlendi
Aslına bakarsanız tarihsel süreçte aile şirketlerinin ekonomik yapıda
feodal dönemden itibaren güçlü bir yer tutmasına karşın, serbest piyasa
kapitalizminin Milton Friedman tarafından ortaya koyulan temel
ilkelerinin, küresel oyunun kural seti olarak görülmesiyle birlikte özel
şirketlerin ön plana çıktığı bir dönem oluştu. Kâr etmenin en büyük öncelik
olduğu, bu süreçte olabildiğince hızlı ve etkin büyümenin esas hale geldiği
dünyada, daha fazla hissedar değeri sağlamak uğruna agresif, hızlı ve
yayılımcı stratejiler hayata geçmeye başladı. Bu dönemle birlikte özellikle
üst düzey yöneticilerin gelir paketlerinde performans odaklı yaklaşımların
da ağırlık kazanmasıyla şirket yapıları değişti. Zira bu agresif beklentiler
aile şirketlerinin istişare odaklı, farklı ilişkileri yönetmeye dayalı organik
işleme biçimlerine çok da uygun değildi. “Kol kırılır yen içinde kalır”
demeden, gerektiğinde acımasızca büyümenin; tamamına olmasa bile
birçok aile şirketine pek de uygun olmadığı bir gerçek.
Ancak burada bir genelleme yapmak çok da doğru olmayacaktır. Zira bu
dönemin gerçeklerine uygun biçimde hareket ederek zamanında doğru
biçimde kuramsallaşan, yönetişim ilkelerini zamanında ve etkin biçimde
hayata geçiren aile şirketleri yükselmeye ve güçlenmeye devam etiler.
Aslına bakarsanız Walmart da Volkswagen de kontrolün ailelerde olduğu
yapılar. Bunları dönemin içerisinde başarılı kılan özellikleri, profesyonel
yönetimlerle aile yapıları arasında çok etkin bir sinerji oluşturmaları, rol
paylaşımlarını doğru yapmaları ve güçler ayrılığı dengesini etkili biçimde
kurabilmeleri oldu.
Uzun vadeli ve paydaş değer odaklı bir sistem gerekiyor
Artık paradigma değişiyor. Küresel iş dünyasının son on yıldaki
söylemlerine bakıldığında, Miltoncu yaklaşımın yavaş yavaş yerini daha
uzun vadeli, daha sosyal etki odaklı ve çok daha sürdürülebilirlik temelli
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bir değer üretme mekanizmasına bıraktığına şahit oluyoruz. Önde gelen
akademisyenlerin, iş insanlarının mutabakat içerisinde söylediği bir
cümle var: Mevcut sistem sürdürülebilir bir gelecek için yeterince değer
üretme ve adil paylaşma imkânı sunamıyor. Paydaşlar için ortak değer
oluşturmanın, rekabette birbirini öldürmenin değil, pastayı büyüterek
dilimleri genişletmenin esas olacağı, kaynakların etkin kullanımının öne
çıkacağı bu dönemde, başarılı olacak şirketlerin öncelikle amaç odaklı, kısa
vadede kârdan ziyade uzun vadede değer üretmeyi hedefleyen, kapsayıcı,
katılımcı ve etki odaklı olması bekleniyor. İşin güzel tarafı (en azından
görüntüde) şu ki; bu bakış açısı değişimi tüm paydaşları kapsıyor. Her geçen
gün daha fazla sayıda fon sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını artırıyor
ve şirketlerden ESG (çevresel, sosyal ve yönetişimsel) temelli raporlama
bekliyor. Tüketiciler gitgide daha da bilinçleniyor ve sürdürülebilirlik
odaklı markalara daha fazla teveccüh gösteriyor. Her ne kadar istekaksiyon arasında henüz bir makas açıklığı olsa da zaman geçtikçe ve yeni
jenerasyonlar ekonomiye dahil oldukça bu ivmenin ciddi biçimde artması
söz konusu. Çalışanlar açısından bakıldığında da benzer bir tablo var.
Yetenekli işgücü olarak nitelendirilebilecek çalışanların, amaç odaklı,
psikolojik güven ortamı sunan yapılarda yer almak istediğini görüyoruz.
Kısacası, ekonomik modelin özündeki değer seti değişiyor.
Çeviklik ve değerler fırsatları beraberinde getiriyor
Bu aile şirketleri için ne anlam ifade ediyor? Tek kelimeyle fırsat… Zira
yeni dönemdeki beklentiler, ekonomik modelin evrildiği nokta genelde aile
kavramına, özelde de aile şirketi yapısına son derece yakın bir atmosferi
oluşturuyor. Uzun vadeli bakış açısı, ortak değer oluşturma isteği, aidiyet
ve amaç odaklı bir strateji, aslına bakılırsa aile şirketlerinde doğaları gereği
var olabilecek özellikler. Ancak bu paradigma değişiminden faydalanmak
isteyen aile şirketlerinin yönetişimde ciddi yapılar kurmaları elzem. Klasik
anlamda akrabalık ilişkileri çerçevesinde şekillenen ve eninde sonunda ciddi
çatışmalarla sarsılması muhtemel olan yapılar değil, bağlamın değişimine
uygun biçimde çevik, etkin ve değerler çerçevesinde hareket edebilen aile
şirketlerinin bu dönemde çok büyük bir fırsat yakalayabileceği bir gerçek.
Bu nedenle aile şirketlerinde yönetişim süreçlerinin kurgulanması, etkin
biçimde hayata geçirilmesi ve zamanın ruhuna göre sürekli güncellenmesi
gerekiyor. Bunu başaran aile şirketlerinin yeni ekonomik düzende çok
daha etkin ve güçlü bir yer edinmeleri kaçınılmaz olacak.
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Dr. Yılmaz Argüden
ARGE DANIŞMANLIK YÖNETIM KURULU BAŞKANI VE
ARGÜDEN YÖNETIŞIM AKADEMISI
MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI

“STRATEJİ, TUTARLI SEÇİMLER İLE FARK
YARATMANIN TEMELİDİR”
Dr. Yılmaz Argüden, kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları,
geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileriyle tanınan ARGE
Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim
Akademisi’nin kurucusu. Kariyeri boyunca dört farklı ülkede 70’i
aşkın şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve onlarca sivil toplum
kuruluşunda kuruculuk ve liderlik yapmış; Dünya Ekonomik Forumu
tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiş bir isim. Dr.
Argüden’e göre, bir kurumu ileri taşıyan yapı taşları net: Amaç, misyon,
vizyon, strateji ve kalite. “Strateji, tutarlı seçimler ile fark yaratmanın
temelidir” diyen Dr. Argüden, bunların doğru belirlenmesi için
yapılması gerekenleri bakın nasıl anlatıyor…

“B

aşarı sürekli olarak ‘değer yaratabilmektir.’ Değer yaratmada
sürekliliği sağlayabilmek ise hem ‘doğru işin yapılması’ (Strateji),
hem ‘işin doğru yapılması’ (Toplam Kalite Yönetimi), hem de
‘sürekliliği sağlayacak yapılanma’ (İyi Yönetişim ve Kurumsallaşma) ile
mümkün.
Güven, insan ilişkilerinin olduğu kadar, kurumlar arası ilişkilerin de sağlıklı
gelişmesinin temeli. Dünya küçüldükçe, kurumlar arası ilişkiler ve karşılıklı
bağımlılık artıyor. Kurumlar, başarı için sadece kendi kaynaklarını değil,
aynı zamanda başkalarının da kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyor.
Başkalarının kaynaklarına ulaşabilmek için ise, onlara güven veren ilişkiler
kurabilmeleri gerek. Bu nedenle, güvenilir olmak başarı için, gelişme için
hayati bir önem taşıyor.
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Kurumsal güven
Kurumsal yönetişim (corporate governance), küçük ve büyük hissedarlar,
yönetim kurulu, üst yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ilkelerini,
yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen
kurumsal yapıların kalitesini, güvenilirliğini ve şeffaflığını kapsıyor.
Kurumsal yönetişim bu kesimler için olduğu kadar kredi verenler,
tedarikçiler, müşteriler ve toplum için de önem taşıyor. Kurumsal
yönetişim, kurumsal güvenin temelini oluşturuyor.
Kurumsal yapıların en önemli organı, yönetim kurullarıdır. Her kurum
için en yetkili karar mercii olan yönetim kurullarının kimlerden oluştuğu,
hangi konulara odaklandığı, nasıl çalıştıkları ve kendilerini sürekli olarak
geliştirmek için neler yaptıkları gibi konular, kararların da yönetimin
de kalitesini etkileyen unsurlar. Yönetim kurulları şirketi yönetmez
yönlendirir, danışmanlık yapar, uygun bulmadığı kararları veto eder ve
gerektiğinde de yönetici kadroda değişiklikler yapar. Yönetim kurullarının
yönlendirme ve denetleme görevini iyi yapabilecek bir yapıya, süreçlere
ve üyelere sahip olması, kurumların başarılı şekilde yönetilmesinin ön
koşulu.
Oyunun kuralları
Yönetim kurulu, günlük operasyonların içinde olmasa da oyunun kurallarını
belirleyen ve etkisi çok yönlü olan bir organdır. Yönetim kurulları; stratejik
seçimlerin getiri-risk profili, performansın kısa ve uzun vade dengesi,
çıkarların paydaşlar arasında adil olarak korunması, inisiyatif alma ve
yenilikçiliği teşvik ile denetim ve kontrol fonksiyonları arasında dengeleri
korumakla yükümlüdür. Bu nedenle kararlarında sağduyulu bir denge
sağlaması önem taşır. Yönetim kurullarının kural koyucu, yönlendirici,
denetleyici ve aynı zamanda örnek olma sorumlulukları güçlü bir yapıyı
zorunlu hale getirir. Strateji, kelime anlamı itibarıyla Latince’de yol, çizgi
kavramından ve yönetimin başı anlamına gelen ‘strategos’ kökeninden
gelir. Sonuç alıcı harekatların planlaması ve yönetimi olarak tanımlanır.
Şirketler açısından strateji; kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı
konusunda tutarlı seçimler yaparak odaklanmaktır.
Amaç, misyon, vizyon ve strateji
Bir kurumu ileriye taşıyan ve onu rakiplerinden farklı kılan; amacı, bu
amaç doğrultusunda üstlendiği görev ve sorumluluk (misyonu), gelecek
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hayali (vizyonu) ile bu doğrultuda oluşturduğu ve uyguladığı stratejidir.
Özetle, strateji farklılığın temelidir. Amacını, misyonunu, vizyonunu ve
stratejisini net olarak ortaya koyan ve uygulayan şirketler birçok fayda
sağlar:
• Hedeflerin netleşmesi, kişilerin doğru yönde ve ortak olarak hareket
edebilmelerinde birleştirici ve yol gösterici rol oynar. Ortak paydada
buluşma yolu ile katma değer yaratmayan aktivitelere kaynak ayırmayı
azaltır.
• Net bir vizyon ve strateji geleceğe yönelik hedef ve beklentileri
ortaya koyarak, kısa-dönemli kişisel beklenti ve çıkarların uzun dönemde
elde edilecek değerlere engel olmasını önler.
• Koordinasyon, motivasyon ve doğru yönlendirme sağlayarak
kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlar.
Her seçim risk içerir
Stratejinin özü seçim yapmaktır. Yapılan her seçim ise risk içerir. Stratejik
seçimler konusundaki çalışmalar; karar alıcıların bakış açılarının,
daha önceki deneyimlerinin ve kişisel çıkarlarının, yapılacak stratejik
seçimlerin sağlıklı gerçekleşmesini önleyebildiğini gösteriyor. Bu nedenle
stratejik kararlar, yönetim kurullarının en önemli görevlerinden biridir.
Yönetim kurullarının stratejik kararlarda dikkat etmeleri gereken hususlar
arasında, kararları hazırlayan yöneticilerle şirketin çıkarlarının uyumlu
olup olmadığını gözetmek; yöneticilerin daha önceki deneyimlerinin
karar verilecek konuda onları nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek ve
yönetim kadrosunun yetkinlikleri arasında eksik olabilecek alanlarda farklı
bilgi kaynaklarına başvurmak gibi konular yer alır.Örneğin, bir şirkette
yöneticiler çok sık pozisyon değiştiriyorsa, yönetimin genel eğilimi kısa
vadede getiri getirecek yatırımlara odaklanmak olabilir. Bu nedenle uzun
vadede önemli getiriler sağlayabilecek yatırımlar ihmal edilebilir. Bazı
şirketler bu tip riskleri azaltmak için yöneticilerin primlerini sadece mevcut
işlerinin başarısına değil, bir kısmını daha önce sorumluluk üstlendikleri
işlerin başarısına da bağlamayı tercih ediyor. Özetle, yöneticilerle şirketin
hayata bakış vadelerinin tutarlı olmasına dikkat etmek önemli.
Aşırı güven risk oluşturur
Dikkat edilmesi gereken bir başka konu da yönetim ile şirket çıkarlarının
risk profillerinin uyumlu olması. Emekliliği yaklaşan bazı yöneticilerin hata
yapmamayı tercih etmeleri, şirketin makul risk içeren ama getirisi yüksek
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yatırımları gündeme alamamasına da neden olabiliyor. Bazı yöneticiler ise,
büyük başarı peşinde koşarken sermayedarların kaynaklarıyla aşırı yüksek
riskler almayı tercih edebiliyor. Bu nedenle, yönetim kurullarının şirket
için en sağlıklı risk profiliyle yatırımların tutarlı olması konusuna özen
göstermesi gerekiyor.
Yönetim kadrosunun birbirlerine aşırı güvenmesi, daha önceki başarıları
getiren yaklaşımlardan farklı alanlara girerken ekstra bir risk oluşturuyor.
Aşırı özgüven, proje risklerinin yeterince değerlendirilememesine neden
olabiliyor. Özellikle yeni bir coğrafyaya girerken, yeni bir iş alanına
yatırım yaparken, eski başarıları getiren yetkinliklerden farklı yetkinliklere
gereksinim duyulabileceği göz ardı edilmemeli.
Bu nedenle sonuçları hızlı şekilde belli olacak, nispeten küçük yatırımlarda
(örneğin, bayilikle büyüyen bir şirketin yeni bayilik yerlerinin tespitinde)
kararlar daha çok yöneticilere bırakılırken, şirketi önemli ölçüde
etkileyecek büyük kararların (şirket alımı gibi) yönetim kurullarında daha
detaylı olarak irdelenmesi gerekiyor.
Detaylı irdeleme kültürü
Detaylı irdelemede önerilen karar uygun bulunmazsa yönetimin alternatif
olarak neler yapacağını sormak, yönetimin önerisiyle duygusal bağ
kurma olasılığını azaltır, alternatiflerin daha sağlıklı değerlendirilmesini
sağlar. Özellikle yeni teknolojiler gerektiren konularda, kurum
dışından uzmanlardan da görüş almak; benzer durumlarla karşılaşmış
farklı kurumlarla kıyaslamalar yapmak, stratejik seçimlerin daha iyi
değerlendirilmesine yardımcı olur.
Hepsinden önemlisi, stratejik kararların detaylı irdelenmesinin bir
güvensizlik değil, başarı için gereklilik olduğu kültürünün kurumda
hâkim olmasıdır. Bağımsız üyelerin de katkısıyla yönetim kurullarında
detaylı irdeleme kültürünü oluşturmak, stratejik kararlarda hataları en
aza indirmenin temel yöntemlerindendir. Bu kültürün oluşturulması ve
sürdürülmesindeki en önemli oyuncu ise yönetim kurulu başkanlarıdır.
Özetle, ‘yönlendirme’ sorumluluğunu yerine getirmek üzere stratejik
seçimleri gerçekleştirmek, bir yönetim kurulunun en önemli görevidir.
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Hakan Akbaş

ALBRIGHT STONEBRIDGE GROUP TÜRKİYE’DEN
SORUMLU YÖNETİCİ ORTAĞI – DANIŞMAN

“ŞİRKETİNİZE SİZDEN SONRA
NELER OLACAK BİLİYOR MUSUNUZ?”
Hakan Akbaş, Amerika’da 20 yıl üst düzey yöneticilik yaparak
kazandığı tecrübeyi, şimdi Türkiye’de iş dünyasının gelişmesi için
kullanıyor. Türkiye, İngiltere ve ABD’de ticari diplomasi, kamu
ilişkileri, global strateji konularında danışmanlık hizmeti veriyor.
Ocak 2012’den beri eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın
kurduğu, dünyanın en önde gelen ticari diplomasi firması Albright
Stonebridge Group’ta Türkiye’den sorumlu yönetici ortak olarak
çalışıyor. Akbaş, “Türkiye’de aile şirketlerinde kurucusu işten
elini eteğini çektikten ya da vefat ettikten sonra, ikinci ve üçüncü
jenerasyonda daha iyi yere gelebilmiş büyük bir şirket yoktur. Aynı
Kanuni’den sonraki Osmanlı İmparatorluğu gibi, gerileme ve çöküş
dönemi başlar” diyor. O yüzden aile şirketlerine bir önerisi var:
“Kurucusu olduğunuz holdingi, ölmeden önce ya satın ya da
ABD tarzı, tümüyle halka açın.”

“E

fsane bir holding patronusunuz. ‘Kaynanalar’ dizisindeki
Kayserili kurnaz patron Nuri Kantar ya da ‘Succesion’daki
Logan Roy gibi. Kurduğunuz şirkete sizden sonra ne olacağını
düşünmekten gece uykularınız kaçıyor. Danışmanlar tuttunuz, Aile
Anayasaları yazdınız. Yıldız şirketler kurdunuz ki çocuklar, damatlar,
gelinler kavga etmesin. STK toplantılarında, iş dünyası mecmua
kapaklarında “En iyi biz kurumsallaştık” diyebilmek için her şeyi yaptınız.
Çabalarınızın boşa gideceğini biliyor musunuz?
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PWC’ın Küresel Aile Şirketleri Araştırması’na göre, Türkiye’de her 100
şirketten 95’ini aile şirketleri oluşturuyor. Çinlilerin çok sevdiğim bir
sözü var: “Servet üç nesil sürmez.” Zira McKinsey’ye göre, şirketlerin
sadece yüzde 4’ü üçüncü nesli görebiliyor. Ama yine PWC’ye göre, bu aile
şirketlerinin sadece üçte biri 5 yıl içinde el değiştirmeyi (satışı) hedefliyor.
Maalesef, istatistikler sizden yana değil
Amerika’da 20 yıllık eğitim ve üst düzey yöneticilik tecrübemden sonra
döndüğüm Türkiye’de, en büyüğünden orta ölçeklisine kadar holdingleşmiş
aile şirketlerinde en üst düzey yöneticilik, yönetim kurulu üyeliği ve
danışmanlık yaptım. Tecrübelerimle sabittir ki, istatistikler sizden yana
değil! Bu yüzden çocuklarınıza bile güvenemeyeceğinizi söylemeliyim.
Eğer Koç Holding’teki gibi tahta çıkacak veliaht belli ve paranın satın
alabileceği en iyi profesyonelden daha iyiyse (ama buna siz değil,
headhunter cevap versin), o zaman sorun yok. Bunun dışındaki her
senaryoda gerçekçi olun. Ya şirketinizi satın ya da tümüyle ABD tarzında
halka açın. Mirasçılarınızı da şirketin yönetimine karışamayacak şekilde
sadece azınlık sermayedarı yapın.
Bizzat tecrübelerimle sabit ana sebeplerine gelince…
Su küçüğün söz büyüğün (Kültürel miras)
Büyük bir devretme işlemi gerçekleştirmek için aile bireylerinin onayını
almak üzere konuşuyoruz. Hararetli tartışmalar yaşanıyor. En büyük
hissedar yaşça küçük olduğu için, sağlığı iyi olmayan yaşlı akrabasına
karşı gelemiyor. Rasyonel olarak da doğru olmadığını bildiği karara itiraz
edemiyor. Azınlık hissedarın dediği oluyor. Holding, portföyündeki en
kârlı şirketi satıyor.
Aile ağacının geniş olduğu aile şirketlerinde, kurucudan sonraki
jenerasyonlar arasında iletişim kurmak -hele şimdiki GenZ kuşağıyla- ve
karar almak imkânsız hale geliyor. Özellikle Türk kültüründe aile bağları
hep baskın çıkıyor. Aile bireyleri arasındaki uyuşmazlıkların sonucu,
güveni de zedelediği için şirkete de zarar vermeye başlıyor.
Aile kavgası ve güvensizlik (Sorumluluk ve hesap verme)
Her ailede kavgalar olabilir, biter gider ama aile dışından karışanlar
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hep kaybeder. Kurucudan sonraki kuşaklar, damat ve gelinlerin de
müdahalesiyle en zor, en yıkıcı döneme girer. Aile şirketinde göreve
getirilen kardeş, damat ve gelinlerin kavga etmediğini hiç görmedim. Kişisel
egoların devreye girmesiyle güvenin zedelendiğine, karar alınamadığına,
anlamsız detaylarla uğraşıldığına şahit oldum. Çok kardeşli bir şirketin
yönetim kurulunda ilk yarım saat, yönetim kurulu masası üzerindeki çiçek
aranjmanının hangi çiçekçiden olduğunu konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Oysa aynı kardeşler, siber saldırı veya yapay zekâ algoritması nedir,
hayatlarında duymamışlardı.
Tepede, aileyle yakın çalışan üst düzey profesyonellerin zamanının en
az yarısı ila hepsi; aile, öç ve ego mayınları arasında karar vermek ya da
koalisyon ortaklıklarını yönetmekle geçiyor. Bir dönem, sadece holdingde
çalışan damatlardan birinin borca batırdığı şirketleri yüzdürmek ya da
devretmek için çalışmıştım. Bu kadar büyük zaman ve kaynak kaybı,
profesyonellerin yönettiği şirketlerde olmuyor.
Boynuz kulağı geçemiyor (Liyakat, iştah ve ortam)
Türkiye’de aile şirketlerinde kurucusu işten elini eteğini çektikten ya da
vefat ettikten sonra ikinci ve üçüncü jenerasyonda daha iyi yere gelebilmiş
büyük bir şirket yoktur. Aynı Kanuni’den sonraki Osmanlı İmparatorluğu
gibi, gerileme ve çöküş dönemi başlar. İş dünyası dergilerine verilen mutlu
aile fotoğrafı ile kapak mülakatları hariç, bunu aile bireyleri de zaten
kapalı kapılar ardında güzelce itiraf eder. Genelde yeni jenerasyonlar ya
ebeveynlerine zıt yönetim felsefelerini kanıtlamakla meşgul olur ya da
rakip gördükleri aile fertlerini Bizans oyunlarıyla saf dışı bırakmakla.
Profesyoneller için yıkıcı sorun, aile bireyleri arasındaki ateş hattında
kalmaktır. Değişen kuşaklar arası eğitim, yaşam beklentisi, hırs ve
öncelikler ise bu denklemi doğal olarak içinden çıkılmaz hale getirir.
Aile ağacı geniş olan şirketlerde kurucu görev başındayken, umudunu
kestiği çocuklar ve damatlardan şirketi ‘korumak’ için holding şirketlerine
yabancı ortaklar bulur. Çoğunluğu da yabancı profesyonel ortaklara
devredip, adeta emeklilik sigortası yaptırmış olur. “Çocuklarım takılsın
ama rahat uyuyayım” diye bu yola çıkan çok sayıda Türk aile şirketi var.
Bu da şirketi en baştan satmak ya da ABD tarzı tümüyle halka açmakla
karşılaştırıldığında, hissedar açısından daha az değer yaratır.
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Dünya’da holding yapısı sona eriyor (GE, Toshiba, J&J şirketlere ayrılacak)
2000’li yıllara kadar efsane Jack Welch liderliğinde gelen ve ülkemizdeki
patronların da idolü olan GE, günümüzde daha odaklı ve hesap verebilir
bir yönetim için halka açık bireysel şirketlere ayrılacağını açıkladı. Holding
yapısının dünyadaki son örneği olan GE’yi, HBR makalelerine konu olan
sihirli yöneticileri bile kurtaramadı. Aslında sadece iyi yönetim bile tek
başına yeterli değil. Teknolojik, çevresel ve sektörel değişim o kadar hızlı
ve öldürücü olabiliyor ki en iyi profesyonel yönetici bile sizi kurtarmaya
yetmiyor.
Türkiye’de portföyünde halka açık şirketlerin de olduğu holdinglerin
piyasa değerine bakarsanız, şirketlerin toplam piyasa değerinin hep yüzde
30-35 altında olduğunu göreceksiniz. Hissedarların cezalandırdığı, nötron
Jack’in bile kurtaramadığı holding yapısını, sizden sonra çocuklar ve eşleri
kurtarabilecek mi?
ABD’de 20 yıla yakın halka açık Fortune 100 şirketlerinde üst düzey
yöneticilik yapmış, Türkiye’ye döndükten sonra holdingleşmiş aile
şirketlerinde tepe yöneticiliği, danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği
yapmış biri olarak şunu söylemek isterim: Vasiyetinizdekilere yapacağınız
en büyük iyilik, kurucusu olduğunuz holdingi, ölmeden önce satmanız
ya da portföydeki şirketleri teker teker GE gibi ABD tarzı tümüyle halka
açmanız. Aksi taktirde çocuklarınızı değil, danışmanları zengin edersiniz.
Peki ne yapmalı?
“Şirket aileye değil, aile şirkete hizmet etmeli!” Kurduğunuz,
çocuklarınızdan bile daha çok zaman ayırdığınız şirketinizi en kârlı ve
güçlü döneminde satmayı düşünüp stratejik ve finansal yatırımcılarla önce
ortaklık, sonra toptan satışı planlayın.
En iyi headhunterlar ile iyi bir CEO ve CFO işe alın. Onlara, şirketi satışa
hazırlama ödevi verip motive edin. En iyi yatırım bankalarıyla başarı primi
üzerinden anlaşıp üzerinizdeki tüm hisseleri satışa çıkarın. Emekli olmaya
hazır değilseniz, hisse satış anlaşmasına earn-out mekanizmasıyla çıkış
ödülleri koyarak daha da fazla parayı cebinize koyabilirsiniz.
Öğüdümü eşiniz ve çocuklarınızla konuşun ama ne kadar çok kişi karşı
çıkarsa o kadar hızlı ve azimli şekilde işe koyulun.
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Dr. Gülden Türktan

IWF TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI W20 KURUCU BAŞKANI

“BAŞARI İÇİN AİLE ANAYASASI DA AİLE İÇİ
BARIŞ DA ŞART”
Ekonomist ve üst düzey yönetici olarak pek çok başarıya imza atan Dr.
Gülden Türktan, yıllardır şirketleri ve kadın girişimciliğini geliştirmek
için çalışıyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER)
kurucu üyesi. G20’nin çatısı altında kurulan ‘W20 / Kadın 20’nin
Kurucu Başkanı olarak Türk kadınını uluslararası platformlarda temsil
ediyor. Aynı zamanda International Women Forum (IWF) Türkiye
Başkanı da olan Türktan’a göre, aile şirketlerinin başarısında Aile
Anayasası kadar aile içi barış da önemli. Türktan, bağımsız yönetim
kurulu üyesi seçiminde yapılan en önemli hatanın gelişigüzel, amaçsız
seçim olduğunu söylüyor. “Bu seçim, gelişigüzel bir yönetim kurulu
ortaya çıkarıyor” diyor ve ekliyor: “Hedef, amaç ve gerekçesi olmayan
tayinlerin sonuçları da ‘kısmetse’ olur. Yani şirket işleri kader kısmete
bırakılmış olur.”

“Y

önetim kurulu yapısının, şirkete kesinlikle olumlu katkısı
oluyor, buna pek çok kez bizzat şahit oldum. Yönetim kurulu,
şirketin önündeki konuların dostça, dürüstçe ve tüm açıklığıyla
tartışıldığı yerdir; değilse bile, öyle olmalıdır.
Şirketlerin önüne çıkan konuların tümünün, aynı bölümden gelmesi
mümkün değil. “Hoca, soruları sadece ikinci bölümden soruyor” gibi bir
durumla, gerçek hayatta karşılaşmak imkânsız. Yönetim kuruluna sorular
da bazen ekonomiden, bazen çevreye olan sorumluluğumuzdan, bazen
marka değerimizden, bazen üretim kapasitemizden, bazen muhasebeden
bazen de salgına karşı tedbirlerden veya diğer afetlerden gelebiliyor.
Yönetim kurulunun kompozisyonu, tüm bu konuları ve hatta burada
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sayılmamış olanları da kapsayacak şekilde olmalı. Sadece yetkinlik değil,
aynı zamanda bu konularda daha önce karar vermiş, çözümler üretmiş,
problem çözebilecek deneyime sahip insanları barındırması ve bir nevi
çeşitlilik sergilemesi gerekiyor. Özetle, yönetim kurullarında zengin
bir yapıya ihtiyaç duyuluyor. Benzer bir geçmişe veya aynı fikirlere
sahip kişiler, birbirleriyle iyi anlaşsalar bile, şirketlere doğru neticeleri
getiremeyebiliyorlar. Oysa herkes, kendi farklı penceresinden gördüğü
dünya görüşünü, yönetim kurulu masasına rahatlıkla ve açıklıkla
getirebilirse, o masada alınan kararlar en doğru ve sağlam kararlar olacaktır.
Sabit bir altın oran yok
Yönetim kurullarındaki ‘altın oran’, her şirket yapısına göre değiştiği gibi,
şirket yaşına ve ortak karar alabilme yetisine göre de değişir. Tamamen aynı
görüşe sahip, aynı renge yakın ceketleri olan bir yönetim kurulunun fikir
birliği mükemmel olabilir ama maalesef fikir zenginliği yoktur. Birilerini
kırmamak, aykırı olmamak için çoğunlukla susan bir yönetim kurulunun,
farklı fikirler söyleyerek kararı zenginleştirmesi mümkün değil maalesef.
Yönetim kurulunda alınan kararlar, tek kişinin güdümünde olduğu sürece
de ‘altın oran’ veya çeşitlilik şirkete pek bir değer katmaz ve katamaz.
Yönetim kurulunu dinlemeyeceksek de toplantıya çağırmanın pek bir
değeri yok. Dostlar alışverişte görsün gibi yönetim kurulları ve toplantıları
olan şirketler, maalesef çok başarılı, odaklı ve hatta sürdürülebilir olamıyor.
Yönetim kurulu yetkinliği için belirlenen bir ‘altın oran’ olmamakla birlikte,
cinsiyet eşitliğinin ilk adımı olarak yüzde 30 oranında kadın üyenin varlığı
büyük önem taşıyor. Akademik çalışmalar, yüzde 30 oranının; kadın
görüşünün masada yer alabilmesi ve yönetim kurulunda etkili olabilmesi
için şart olduğunu gösteriyor.
Kanımca yaş boyutu da çok önemli. Bunun, şirketin yaşı ve müşterilerinin
yaş ortalamasıyla ilgili ve dikkat edilmesi gereken bir belirleyici unsur
olduğunu da düşünüyorum. Problem çözen daha fazla yaş almış olsa da
pazarlama ve satış, pazarın ya da müşterinin ortalama yaşına yakın olmak
zorunda. Yönetim kurullarında çeşitlilik ve kapsayıcılık sadece cinsiyet ya
da yaşla da sınırlı olmamalı. Alınacak kararların güçlü ve etkili olması için
farklı alanlarda uzmanlaşmış, farklı yetkinliklere ve sosyal kimliklere sahip
üyelerin de yönetim kurulunda yer almasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Örneğin, bir jant veya lastik fabrikasının yönetim kurulunda sadece jant
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veya lastikten anlayanlar bulunursa, bu üyelerin alınacak kararlara katacağı
bir zenginlik olamayacağını öngörebiliriz.
Pandeminin yeni protokolleri
Pandemiyle birlikte, iş hayatının ev ve iş dengesi, eve doğru döndü. Çalışma
odaları oluşturuldu veya yeniden düzenlendi. Çalışan en az iki kişinin
olduğu evlerde, sükûnet aranır oldu. Yeni düzenlemeler, ışık düzeni gibi
pek çok şey hayatımıza girdi. Ailenin konuları yemek masasında çözmeye
çalışması yerine, ekran başında çözmeye çalışması ise daha akılcı ve düzenli
bir çaba haline geldi. Bir nevi yeni protokoller oluştu.
Dijital olamama; kanayan bir yaraydı ve salgın bu yaraya tuz basarak
tüm şirketleri iyileştirdi, dijitalleştirdi. Dijitalin korkunç bir şey değil,
tam tersine, bir kolaylaştırıcı olduğunu net şekilde ortaya koydu diye
düşünüyorum. Devamı da mutlaka gelecek.

‘‘Yönetim kurulu, şirketin önündeki
konuların dostça, dürüstçe ve tüm
açıklığıyla tartışıldığı yerdir.’’
Ailedeki farklılıklar da zenginliktir
Aile Anayasası ve aile içi barış, başarı için şart. Ailedeki farklılıklar da
zenginliktir ve bunların da farklı ve olumlu değerlendirilmesi gerekir.
Ancak kurumsal yönetime geçiş sürecinde, bağımsız üye de olmazsa olmaz.
Farklı bir görüşü temsilen oradadır ve kanımca mutlaka bulunmalıdır.
Aile şirketlerinde değişmesi gereken en önemli bakış açılarından biri de
şu: “Ben bu ailenin bir ferdiysem, patronum ve daha az çalışma hakkım
var. Üstüne üstlük, kalıtımsal olarak ben konuları biliyorum ve emretme
hakkım bulunuyor. Ben söylerim, çalışanlar yapar.” Bu bakış açısının
kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Aile bireyleri, sadece
yönetim kurulunda çalışacaksa belli bir ücret; yarı zamanlı gibi şirkette
çalışacaksa başka bir ücret almalı. Şirketin önemli pozisyonlarından birini
dolduracaksa farklı bir ücret ve ne şirkete ne yönetim kuruluna gelirim
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diyorsa yine başka bir ücret alması ve bu ücret skalasının netlikle şirket
içinde oturtulması lazım. Yani tam zamanlı ve özverili çalışacağım deyip
şirkete yarı zamanlı gelip sadece fırça atma görevini yürütmesi halinde
alacağı ücret derhal düşürülebilmeli.
Yaklaşık 25’i yönetim kurulu başkanı olmak üzere toplam 125 yıllık
yönetim kurulu üyeliği tecrübesi bulunan bir profesyonel yönetici olarak şu
noktanın altını özellikle çizmek isterim; yönetim kurulu ne kadar disiplinli
ve iyi çalışabilirse şirket de o derece parlayacaktır. İlaveten şirkete başka bir
bakış açısı verebilmek ve katkı sağlamak üzere bağımsız yönetim kurulu
üyesi tayin etmek, aile şirketine bir tat ve farklı bir bakış getirecektir.

‘‘Yönetim kurulunu dinlemeyeceksek
toplantıya çağırmanın pek bir değeri yok.’’
Kader kısmete bırakılmış işler
Bağımsız yönetim kurulu üyesi temininde en sık yapılan hata; gelişigüzel,
amaçsız yönetim kurulu üyesi seçimidir. Bir yönetim kurulu üyesi tayin
edelim de bakarız, diye yola çıkılması maalesef yanlış. Zayıf yönümüz
nedir? Güçlü yönümüz neler? Neye ihtiyacımız var? Tüm bunlar ortaya
konmadan ve üzerine de “Güçlü yönlerimizi pekiştirmek için mi, zayıf
yönlerimizi güçlendirmek için mi yoksa hiç irdelenmemiş yanlarımız için
mi üye alalım?” diye bakılmadan yapılan tayinler, gelişigüzel tayinlerdir.
Bu durum da gelişigüzel bir yönetim kurulu ortaya çıkarır. Hedef, amaç
ve gerekçesi olmayan tayinlerin sonuçları da ‘kısmetse’ olur. Yani şirketin
işleri de kader kısmete bırakılmış olur.
Bütün bu tecrübelerime güvenerek, ele aldığım tüm şirketleri nereden
nereye götürebiliriz diye bakmayı başarmış ve ileriye götürebilmiş biri olarak
diyebilirim ki; yönetim kurullarının oluşturulması profesyonel destek
alınması gereken bir süreçtir. Yönetim kurulunu bir yap-boza benzetirsek,
ancak eksik kalan yanları tamamlayan doğru parçalar yerleştirildiğinde
tamamlanır, bir bütün olur. O doğru parçayı ya da parçaları bulmak için
yukarıda kısaca özetlediğim soruların yanıtlarını bulmak gerekir.
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Fuat Pamukçu
GYİAD BAŞKANI DFDS Başkan Yardımcısı

“EKONOMİMİZİN YÜZDE 95’İNİ AİLE
ŞİRKETLERİ OLUŞTURUYOR”
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), 1986’da genç iş
insanları ve yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek,
onları çeşitli platformlarda temsil etmek amacıyla kuruldu. GYİAD’ın
üyeleri arasında, aile şirketlerinin yeni nesil temsilcileri de bulunuyor.
Zira Türkiye ekonomisinin yüzde 95’ini aile şirketleri oluşturuyor.
GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu, üyelerini bu anlamda desteklemek
için aile şirketi konferansları düzenlediklerini, işin uzmanlarından
danışmanlık hizmeti sağladıklarını belirtiyor. Pamukçu, hem aile
şirketlerinin önemini hem de derneklerinin çalışmalarını bakın nasıl
anlatıyor…

“Ü

lkemizde ekonominin yüzde 95’ini aile şirketleri oluşturuyor.
Bu gözle bakıldığında, devamlılığı ve istikrarı konusunda en
hassas olunması gereken yapıların birinden söz ediyoruz.
Aile şirketlerinin kurulduktan sonra ikinci ve üçüncü nesiller tarafından
çok daha ileriye taşınması hedefleniyor. Yönetimdeki aile fertlerinin de
beklentisi doğal olarak bu yönde oluyor. Bu iç görüyle, aldıkları eğitimle
ve donanımlarıyla yönetimde söz sahibi konuma gelen yeni nesil genç iş
insanlarının karşılaştığı en büyük zorlukların arasında; önceki nesillerin
bakış açılarını esnetmemeleri, yeni neslin yönetim performansına güven
konusunda katedilmesi gereken yol, iletişim dilinin farklılığı, fikirlerin
nesilden nesle büyük değişiklikler göstermesi gibi unsurları sayabiliriz.
Nesiller arası iletişimin sağlıklı olması önemli
Sorunların çözümünde en önemli formüllerin başında, güven ve nesiller
arasında sağlıklı iletişim geliyor. Her nesil bir diğerinin fikirlerine ve
yaklaşımına güven duyar, yeniliklerin denenmesi konusunda cesur
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davranılır ve gerçek bir ‘dinleme’ alanı yaratılırsa, aslında herkesin
şirketin menfaatine kendi perspektifinden çözümler geliştirdiği görülür.
Bu geniş havuzdan seçilecek opsiyonlarla ve vizyonla şirket çok daha
ileriye taşınabilir. Küreselleşme ve beraberindeki yoğun rekabet, teknoloji
ve bilgi üstünlüğü, baş döndürücü hızdaki değişim; aile şirketlerini artık
her zamankinden fazla dönüşüme zorluyor. Bu değişim için de güçlü
beceri, bilgi ve yeteneklere sahip aile liderlerine ihtiyaç var. Bu noktada
kurumsallaşma, bahsettiğimiz sorunların çözümü adına hayati önem
taşıyor. Kurumsallaşma, yeni norm ve değerlerin mevcut olanlar ile
birleşmesine vesile olarak, sosyal ilişkilerde denge ve tahmin edilebilirlik
sağlıyor. Temelinde belli bir sistem ve herkesin anlayabileceği bir dil
yaratma amacı olan kurumsal yönetim, şirketlerin yaşaması için hayati
öneme sahip. Kurumsallaşma aynı zamanda şirketin yeniliklere açık
olmasını sağlayan en önemli kavramlardan.
Aile şirketi konferansları
Üyelerimizi beslemek adına birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bu kapsamda
Aile Şirketleri Konferansı, Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı, Aile
Şirketlerinde Uzlaşı Kültürü ve Aile İçi Girişimcilik Konferansı ve Aile
Şirketlerinde ve KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm Konferansı gerçekleştirdik.
Diğer yandan GYİAD’ın kurumsallaşma sürecinde de ARGE Danışmanlık
ile gerçekleştirdiğimiz kurumsallaşma çalışmalarımız mevcut. Misyon,
vizyon ve tüm değerlerimizi ortaya koyduğumuz GYİAD Çalışma El
Kitabı bu projelerin başında geliyor. Kendi kurumsallaşma sürecimizle de
üyelerimize yol gösterici olmaya gayret ediyoruz.
Vaka Kitapları Serisi
GYİAD Akademi’de okutulmak üzere Türk tipi girişimcilik hikayelerine
duyulan ihtiyaçtan filizlenen Vaka Kitapları Serisi, günümüzde
birçok gence yol göstermektedir. Teorik bilgi ve pratiği birleştirerek
gençlere rehberlik etmek amacıyla doğan proje kapsamında; Türk tipi
girişimcilik vakaları serisinin ilk kitabı ‘Formül Sosunda’ 2017 yılında
yayınlandı. Serinin ikinci kitabı ‘Kendi Hikayesini Yazanlar’, GYİAD
üyesi beş kadın girişimcinin tecrübeleri ile 2019 yılında okurlarla buluştu.
Yedi GYİAD üyesinin, mensubu oldukları aile şirketlerinin hikayelerini
ve deneyimlerini anlattıkları serinin üçüncü kitabı ‘Yeni Neslin Rotası’ ise
çok yakında okuyucusu ile buluşacak.
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Halefiyet duygusal faktörlerle de ilgili
Halefiyet planlamasının üç temel unsuru var: Kurucunun şirketi devretme
isteği, gelecek neslin yeterliliği ve bu sorumluluğu kabul etme isteği.
İdeal senaryoda, gelecek neslin yeterlilik ve görev alabilme kriterleri ‘Aile
Anayasası’ ile belirlenmiş oluyor. Halefiyet planı bir yandan duygusal
faktörlerle de yakından ilintili. Planlamanın yapılması, kurucunun kontrolü
bırakma konusundaki direnci, halef adayları arasındaki rekabet, kurucu
açısından halef adayları arasında seçim yapma zorunluluğunun getirdiği
güçlükler gibi çeşitli duygusal dinamikleri olan bir süreçten söz ediyoruz.
Ayrıca halefiyet planlaması, liderlik ve güç devrini de kapsadığından hem
lider hem de tüm aile açısından hassas bir konu.
Şirketin geleceğini tasarlamak
Halefiyet planlaması, şirketin geleceğini tasarlamak anlamına da geliyor.
Bunun için tek bir ideal zaman olduğunu söyleyemeyiz. Her şirketin
kendi yapısı dahilinde farklılaşan bir süreçten söz ediyoruz. Bu noktada
kendimize ve yönetimdeki söz sahiplerine doğru soruları yöneltmek,
cevaplarımızda şeffaf ve net olmak önemli. Yönetimdeki kuşak açısından
bakıldığında, sorulması gereken kritik sorular: Halefiyet planı, her şeyin
beklentiler doğrultusunda, beklenen zamanda ve biçimde olacağı üzerine
mi kurulu? Yoksa koşullara göre değişim gösterebilir mi?
Şirket sahipleri, dengenin önemini çok iyi bilir. Şirketi yeni yönetime
devrederken de farklı paydaşlar arasındaki dengeyi korumak son derece
önemlidir. Aksi takdirde devamlılığa kesin gözüyle bakmak yanıltıcı
olabilir. Bu anlamda yöneticinin dışında, yönetim ekibi için de halefiyet
planı yapılmasını sağlıklı buluyorum. Örneğin, kritik pozisyonlardaki
yöneticiler için belirlenen halefler var mı? Bu halefler durumdan haberdar
ve hazır haldeler mi? Bunları da cevaplayabilmek önemli. Tüm halefiyet
planı hedeflerinin açık, ölçülebilir, ulaşılabilir, tutarlı olmasına özen
gösterilmesi gerekiyor. Ve esnek olmak önemli; unutulmamalı ki şartlar
değiştikçe planlar da değişebilir.
Rotatif başkanlık dengeleri koruyor
Genç nesilleri yönetime hazırlarken yeni kuşağın yetenekleri, eğitimi ve
en önemlisi, yönetimde görev almaya ne kadar istekli oldukları büyük
önem taşıyor. Bu koşulların sağlanmasından sonra yönetime aday genç
nesillerin, aile işinden başka şirketlerde tecrübe kazanmış olması önemli.
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Diğer yandan çok değerli iş insanımız merhum Üzeyir Garih’in kıymetli
bir metot olarak paylaştığı, ‘rotatif başkanlık’ da şirket yapılanmaları adına
faydalı. Yönetimdeki kurucuların bir süre içinde yavaş yavaş görevden
çekilmesi anlamına gelen bu metoda göre, şirket içindeki dengeleri
koruyabilmek için başkanlığı birkaç yıllık bir süre için rotasyona tabi
tutmak, şirketi zayıflatacak bir güç kavgasını önler; kişileri olgunlaştırır ve
uzlaştırır.
YÖNETIME HAZIRLANAN GENÇLERE BEŞ ÖNERI
1. İlk sırada, bu göreve duyulan istek ve başarma azmi geliyor.
Yönetimi devralan genç nesil temsilcisinin bu pozisyonu
gönülden istemesi, aile şirketinde mutlu ve gururlu hissetmesine,
kendine güvenmesine olanak sağlıyor. Bu da başarının yapı
taşlarından biri...
2. Aile şirketinde yönetimi devralacak kişinin, yeni görevine içsel
olarak hazır olması, şirketin kârlılığının devamında olumlu bir
etkiye sahip.
3. Eğitimin yanı sıra düzenli biçimde işletme konulu kurs ve
seminerlere katılmak, ebeveynler dışında başka kişilerle hamilik
ilişkisi kurmuş olmak da önemli.
4. Bir önceki nesli temsil eden yöneticiyle o güne dek sağlıklı, açık
iletişim kanalları yaratmış olmak. İki nesil arasında destekleyici
ve iş birlikçi bir ilişki ile bilgi paylaşma konusundaki isteklilik,
aile şirketinde uyumlu bir ilişkinin varlığının göstergesidir.
Yaşamlarının farklı dönemlerini yaşayan iki neslin,
önceliklerinin ve bakış açılarının farklı olması son derece
normal. Çatışmadan kaçınmak, her iki tarafın da açık ve dürüst
iletişimiyle mümkün. Burada genç nesil temsilcisine de büyük
görev düşüyor.
5. Aile şirketinin değerlerine hâkim olmak, kurumsallaşmayla ilgili
her zaman yeni adımlar atılabileceğinin bilinci ve vizyonuyla
hareket etmek de ilerlemek adına yapılması gerekenler arasında
sıralanabilir.
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Duygu Yılmaz

SÜTAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNE
DAYANIYOR”
Kurulduğu 1975 yılından günümüze kadar sadece süt ve süt ürünlerine
odaklı olarak faaliyet gösteren Sütaş, bugün Türkiye’de her on haneden
sekizinin tercih ettiği marka olma özelliğini taşıyor. Sürdürülebilirlik
çalışmalarını; ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim
boyutlarıyla ele alan Sütaş; halka açık bir şirket olmamasına rağmen
9,59 gibi rekor seviyede bir kurumsal yönetim derecelendirme notuyla
öne çıkıyor. Grubun bu noktaya ulaşmasında büyük katkıları olan
Duygu Yılmaz; Sütaş’ın çok hızlı kurumsallaşırken, aileden gelen
temel insani değerleri kaybetmeyip, tam tersine bu değerleri, sağlam
bir kurum kültürüne çevirmeyi başarabildiğine vurgu yapıyor.
Sütaş Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra ‘Kurumsal Yönetim’ ve
‘Sürdürülebilirlik’ komitelerinin başkanlığı görevlerini de üstlenen
Duygu Yılmaz, “Kurumsal yönetim, bir rehber niteliğinde; burada
uyulması gereken kurallar yerine ilkeler var. Unutmayalım ki, kurumsal
yönetimin temel ilkeleri; insanlık tarihi boyunca, insanoğlunun bir
arada yaşamak için geliştirdiği temel değerlere, hepimizin ortak
değerlerine dayanıyor” diyor.

“D

ünyanın her geçen gün daha hızlı bir dönüşüm yaşadığı
günümüzde, aile şirketi olsun ya da olmasın, artık tüm
kurumlarımızın çok daha hızlı, esnek, çevik, dayanıklı ve
rekabetçi olabilmeleri gerekiyor. Bunu da ancak kurumsal yönetimin
gerektirdiği anlayışla çalışan, ortak aklı yönetebilen, kaynaklarını doğru
planlayabilen, dijitalleşmeyi kullanan ve hepsinden önemlisi insan
kaynağına yatırım yapan kurumlar sağlayabilirler.
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Bu anlayışın temelini; ‘adillik’, ‘şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sorumluluk’
ilkeleri üzerine inşa edilen ‘kurumsal yönetim’ sistemi oluşturuyor.
Kurumsal yönetim, bir rehber niteliğinde; burada uyulması gereken
kurallar yerine ilkeler var. Unutmayalım ki, kurumsal yönetimin temel
ilkeleri; insanlık tarihi boyunca, insanoğlunun bir arada yaşamak için
geliştirdiği temel değerlere, hepimizin ortak değerlerine dayanıyor.
Başarılı yönetimin pusulası olan kurumsal değerler
Biz de Sütaş olarak entegre faaliyetlerimizi her geçen gün güçlenen bir
kurumsal yapı içinde yürütüyoruz. Ne mutlu ki, bugün konuştuğumuz
evrensel kurumsal yönetim ilkeleri, yani; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik
ve sorumluluk ilkeleri, Sütaş’ın kurulduğu günden bu yana benimsediği
değerlerle örtüşüyor. Kurumsal yapımızı, değerlerimizin ışığında ve evrensel
kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda geliştirip güçlendiriyor, yetkin
çalışanlarımız ve sürekli geliştirdiğimiz yönetim sistemleri aracılığıyla
güçlü ve itibarlı bir kurum yaratmaya gayret ediyoruz.
Sütaş, çok hızlı kurumsallaşırken, aileden gelen temel insani değerleri
kaybetmeyip, tam tersine bu değerleri, sağlam bir kurum kültürüne
çevirmeyi başarabildi. Çalışan sayısı artarken ve faaliyet gösterdiğimiz
coğrafya genişlerken, evrensel değerlerle örtüşen kurum değerlerimize
bağlı kalmak, ortak bir iş yapış biçimi benimsemek, kısacası; kararlarımıza
yön veren bir pusulaya sahip olmak, büyüme sürecimizin başarıyla
yönetilmesini sağladı. Hiç kuşku yok ki, yönetim kurulu, kurumsal
yönetim kültürünü şirkette sağlamlaştıran, örnek olan, gözeten, özendiren
ve tüm bunların sonucu olarak şirkete değer katacak ve kazanç sağlayacak
en önemli organizma.
Ortak akla her zamankinden fazla ihtiyacımız olan bu dönemde iyi
bir yönetim kurulu oluşturmak ve herkesin görüşünün alınabildiği bir
platforma dönüştürmek o yüzden çok gerekli. Tabii bunun işlemesi için
yönetim kurulu üyelerinin seçimi de çok önemli. Şirket yönetimini bilen,
şirketi tanıyan, tecrübesiyle, vizyonuyla kararlarda etkin rol oynayabilecek
kişilerden seçilmesi gerekir. Bu hissedarlar arasından da olabilir, şirket
profesyonelleri de olabilir, dışarıdan bağımsız üyelerden de olabilir.
Temel amaç; bakış açısı bakımından zenginlik katacak olan çeşitliliği
sağlayabilmek. Bu çeşitliliği, cinsiyet, farklı sektörler, disiplinler, yaş, görev
süresi gibi farklı boyutlarda dikkate almak en doğrusu.
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Yönetim kurulunda komitelerin varlığı ve işlevselliği çok önemli
Tüm şirketlerin pandemi sonrası yeni dönemde maliyetlerini azaltmak,
iş gücü esnekliğini artırmak ve operasyonel riskleri azaltmak için
dijitalleşmeye, tedarik zincirlerini daha çevik hale getirmeye, değişen
tüketici davranışlarına adapte olmaya ve esnek iş modelleri yaratmaya
odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kurullarının yapısının
da bu ihtiyaçları giderecek bir çerçevede ele alınmasının faydalı olacağı
kanaatindeyim.
Bizim, icracı ve icracı olmayan aile üyelerinden, farklı iş kollarındaki
üst yöneticilerimizden ve her dönem bir veya iki bağımsızdan oluşan
bir yönetim kurulu yapımız var. Dolayısıyla, bağımsız yönetim kurulu
üyeleriyle desteklediğimiz farklı disiplinlerin yer aldığı bir yapıya sahibiz.
Bahsetmek istediğim bir husus da Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerimiz.
Sütaş da biz bu komitelerin varlığını ve işlevselliğini çok önemsiyoruz.
Bağımsız üyeler, hesap verebilirliği artırmaya hizmet ediyor
Şirketlerimizin, tüm boyutlarıyla farklı bakış açılarını yansıtabilecek
yönetim kurullarına ihtiyacı var. Yönetim kurullarının, şirket stratejileriyle
uyumlu uzmanlıkları ve yetkinlikleri olan üyelerden oluşturulması gerekiyor.
Burada bağımsız üyelerin çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum.
Bu üyeler yönetim kurulu toplantılarının organizasyonundan, raporlama
düzenine, komitelerin etkinliğinden, performans yönetimine kadar şirkete
önemli bir disiplin getiriyor. Ayrıca, özellikle aile şirketlerinde olası çıkar
çatışması yaratan konularda bağımsız ve objektif değerlendirmeler yaparak
yönetimin azınlık hissedarlarına ve diğer menfaat sahiplerine karşı hesap
verebilirliğini artırmaya da hizmet ediyorlar.
Büyük sorumluluklar yüklediğimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi
temininde en doğru seçimin, şirket stratejileriyle uyumlu bilgi ve beceriye
sahip, şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine değer katacak kişilerin
atanmasıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken en önemli husus; yönetim kurulunda, gerçekten bağımsız ve objektif
bir bakış açısıyla konulara yaklaşmanın mümkün olduğu bir ortamın
sağlanması. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, görev aldıkları şirkete ancak
düşünce bağımsızlığını, eleştirel düşünce kapasitesini sunabilirse değer
katar. Bunu gerçekleştirdiklerinde daha geniş bir vizyonla ve önyargılardan
uzak hareket edebilir.
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Elif Çoban
ŞÖLEN CEO’SU

“KURUMSALLAŞMA, GELECEĞE GÜVENLE
İLERLEMEYİ SAĞLIYOR”
1989 yılında Gaziantep’te kurulan Şölen bugün, 200’ün üzerinde ürün
çeşidiyle yaklaşık 120 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şekerli mamul
üreticileri sektörüne ait küresel ölçekte bir liste olan Candy Industry
Top 100 listesinde, 54’üncü sırada yer alıyor. Şölen CEO’su Elif Çoban,
kurumsal yapıyı kurgularken Şölen’i güvenilir, vizyoner, geleceğe
yatırım yapan bir çalışan markası olarak konumlandırdıklarını
belirtiyor. Aile işletmelerine, belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra
profesyonelleri de şirkete dâhil etmelerini ve kurumsallaşarak
büyümelerini öneren Çoban, kurumsallaşmayla ilgili attıkları tüm
adımların Şölen’e kalıcı faydalar sağladığına vurgu yapıyor.

“Ş

ölen’in büyümesi ve kalıcı başarıyı sağlaması için kurumsallaşma
çalışmalarını 2008 yılında başlattık. Öncelikle kurumsallaşma
adına ne yapmak istenildiği ve ne yöne doğru gidileceği

konusunda tüm aile bireyleriyle ortak bir karara varıldı. Bu aşamada
hem Aile Anayasası gibi önemli araçların oluşturulması hem de şirket
organizasyonundaki kişilerin dengeli ve uzmanlık temelli dağılımını
sağlamak amacıyla bir ara dönem öngörüldü. Yönetim yapısını belirlerken
güçlerin ayrılığı prensibini esas alarak, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı
benimsedik. Bu dönemde ilk aksiyon olarak İcra ve Yönetim Kurulları’nı
ayırdık. İcra Kurulu’nun tek elden yönetimi ile birimler arasındaki ilişki
daha da kuvvetlenerek, sorunlara daha hızlı, yapıcı ve çevik bir şekilde
çözüm sağladık.
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Kurumsal yapımızı kurgularken Şölen’i güvenilir, vizyoner, geleceğe
yatırım yapan bir çalışan markası olarak konumladık. Şölen; ilkleri
sahiplenen, yenilikçi, genç, cesur, farklı, yaratıcı ve sorumlu bir markadır.
Tüm çalışma anlayışımızı bu ilkeler üzerine inşa ediyoruz. Geriye
dönüp baktığımızda ise kurumsallaşmayla ilgili attığımız tüm adımların
şirketimize kalıcı faydalar sağladığını görmekten son derece mutluyuz.
Kurumsallaşarak büyümek gerek
Aile şirketlerinde başarı için ilk ve en önemli kriter, aile üyeleri arasında
birliğin olması ve aynı ideal çevresinde buluşulabilmesi. Aile bireylerinin
kurumsallaşması yani kendi ilke ve kurallarını koyması, hedeflerini
belirlemesi ve buna riayet etmesi gerekiyor.
Bunun için de önce kurumsallaşmanın altyapısını, organizasyonel
yapılanmasını, anayasasını oluşturmak gerekir. Henüz küçük bir iş hacmine
sahip aile işletmelerine, belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra profesyonelleri
de şirkete dâhil etmelerini ve kurumsallaşarak büyümelerini öneriyorum.
Profesyonellerin işe dâhil edilmesinin yanı sıra aile fertleri arasında unvan
ve sorumlulukların da yetkinliklere, bilgi ve tecrübeye göre dağıtılması
büyük önem taşıyor.
Yüzde 100 yerli ve milli bir markayız
Pandemi iş dünyasında yıllar içinde göreceğimiz dijital dönüşümü birkaç
ayda hayatımıza soktu. Şirketler açısından da çoklu kanallardan hizmetleri
sürdürmek ve dijitalleşmeye hızla ayak uydurmak kaçınılmaz hale
geldi. Dijital hayata hazır insan kaynağının, güçlü teknolojik altyapının,
güven veren şirket yönetiminin ve de adaptasyonu yüksek, esnek, çevik
organizasyon yapısının; bu dönemin belirleyici kavramları arasında öne
çıktığını görüyoruz. Bu çerçevede Şölen olarak gururla söyleyebilirim ki;
Türkiye’nin bayrağını dünyada gururla dalgalandıran, yüzde 100 yerli ve
milli bir markayız. Gıda güvenliğimiz, teknolojik altyapımız, ihracat ve
e-ticaret kanalındaki küresel ölçekli başarılarımızla, iş dünyasına örnek
olabilecek işlere imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz.
Geleneksel değerleri korumak önemli
Merkezi yönetim modeline geçiş sürecinde Aile Anayasası’nı oluşturmanın
yanı sıra bu kültürü aile içerisinde oluşturmak büyük önem arz ediyor.
Şölen olarak, babalarımızın, kardeşlerimizin yıllarını vererek büyük
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emeklerle kurduğu bu şirketi sevgiyle daha ileriye taşımamız gerektiğine
inanıyoruz. Biz, geleneksel değerlerimizi korumaya, sevgi, saygı ve
hoşgörü ile davranmaya büyük özen gösteriyoruz. Her şeyden önce bu
değerleri korumanın aile şirketlerinin başarısında çok önemli olduğuna
inanıyorum. Sonrasında da tüm aile fertlerinin kurumsallaşma yönünde
yeni bir dönüşüme zihinsel ve yapısal olarak açık olması ve dönüşümün
parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Genelde aile şirketlerinde
kurucular, işlerinde çok başarılı oldukları ve bu başarıyı her zaman
devam ettirecekleri yanılgısına düşebilirler. Oysa aile yapısını iyi tanımalı,
yetkinliklerini ve yetersizliklerini iyi analiz etmeliler. Şirketin büyümesi,
daha ileriye gitmesi için ailenin yetkinliklerinin olmadığı alanda, kendi
konusunda uzman profesyonellerin gelmesi için şirketin kurumsallaşması
ve tek elden yönetilme prensiplerinin yerleşmesi gerekiyor.
Yeni normalde belirsizlik norm haline geldi
Pandeminin başından bu yana, dünya ve tüm ekonomiler büyük bir krizle
boğuşuyor. Öte yandan, pandemi krizinin eşlik ettiği başka dengelerle de
karşılaştık: Teknolojinin çok hızlı değişmesi, bilgi kirliliği, küresel olarak
öngörülemeyen siyasi ve ekonomik gelişmeler, farklılaşmak zorunda kalan
yaşam tarzları, doğal felaketler; yeni normallerimiz haline geldi. Krizler,
her zaman yapıları değişime zorlar. En zayıf noktalarımızı gün yüzüne
çıkarır. Hepimizin bildiği üzere her kriz, sistemdeki bozukluğu, sorunları
ve tehlikeleri işaret ederken, bir yandan da bütün bunları düzeltme ve
dönüştürme fırsatı verir.
İş dünyasında VUCA adı verilen ‘belirsizliğin norm olduğu’ bu dönem,
bu yeni normal; bizi, ‘değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık’ ile
yaşamaya zorladı. Bu dönemi, dönüşüm ve yenilenme için bir fırsat olarak
görmek gerektiğini düşünüyorum. Esnek bir şekilde yeni durumlara uyum
sağlamak, mevcut durumu sağlıklı şekilde analiz edip yeni rota ve hedefler
belirlemek önem taşıyor. Çevik ve adaptasyonu yüksek, her zaman yeniden
öğrenmeye ve değişime açık yapılar açısından, ben bunun baş edilebilir bir
dünya olduğuna inanıyorum. Çünkü VUCA, her ne kadar negatif bir süreci
ifade etse de ‘vizyon oluşturmak, anlayış geliştirmek, netlik kazanmak ve
çevik olmak’ yani ‘pozitif VUCA’ olarak tanımlanan birçok vasfımızı da
geliştirmek için bize fırsatlar sunuyor. Şirketler, dönüştürücü – vizyoner
bir çalışma modeliyle, bu dönemi fırsata çevirdiğinde, geleceğin yeniden
inşasında başarılı bir yol haritasına sahip olacaklar.
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Açıl Sezen

BLOOMBERGHT GENEL YAYIN YÖNETMENİ

“ŞİRKET YÖNETMEK, ARTIK BİSİKLETE
BİNMEK GİBİ”
Ekonomi haberciliğinde 25 yılı aşan bir tecrübeye sahip Açıl Sezen.
Düzenli köşe yazıları, hazırladığı ve sunduğu programlarıyla
iş dünyasındaki gelişmeleri kamuoyuna aktarıyor. TV kanalı,
internet sitesi ve radyosuyla Türkiye’nin tek ekonomi platformu olan
BloombergHT’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen Sezen,
dijital dönüşümün, mevcut işlere teknolojinin uyarlanmasıyla sınırlı
olmadığına dikkat çekiyor. Eskiden şirketlerin bir alanda üstünlüğü ele
almasının ve bu alanı korumasının başarı için yeterli olduğunu belirten
Sezen, “Artık bu mümkün değil. Şirket yönetmek, bisiklete binmek
gibi. Pedal çevirebildiğiniz sürece gidebiliyorsunuz. Bıraktığınızda eski
momentumunuz sizi çok kısa süre götürebiliyor,
sonra düşüyorsunuz” diyor.

“I

BM... General Electric... Motorola... Nokia... Xerox... Toshiba...

Hepsi bir dönemin dünya devi şirketleri. Dijital dönüşümlerini
tamamlayamadıkları, doğru yönetim stratejisi uygulayamadıkları için
bugün yıldızlı dönemlerinin çok uzağına düşmüş markalar. İş yaptıkları
alanı terk etmek istemedikleri ya da konfor alanından çıkmaları gerektiğini
söyleyenlere yönetim kurullarında itibar etmedikleri için yerlerini yitiren
milyarlarca dolar büyüklüğe sahip devler. Ekonomi gazetecisi olmanın
getirdiği en büyük avantaj, her işi en iyisinden dinleyebilmek. Röportaj
yaptığınız bir iş insanıyla geçirdiğiniz zaman, genellikle kendi işini kurmuş,
başarılı olmuş bir kişinin ‘nasıl başardığını’, ‘neden başaramadığını’
anlatmasına dayanır.
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Bu inanılmaz bir hazinedir. Basının ve Türk iş dünyasının 25 yılına tanıklık
etme şansı bulmuş biri olarak yüzlerce çok değerli iş insanını birebir
dinleme, onlarla sohbet etme, sorularıma yanıt alma şansına sahip oldum.
Her bir iş insanının kendi öyküsü, karakteri, aştığı güçlüğü, dayanak
noktaları var. Ve işin ilginç tarafı, bunların çoğu birbirinden farklı.
Patronun başarı yolu, iş karakterini belirliyor
Kimi ‘patron’ aile işini devralıp büyütmüştür. Başlangıçta yola çıkacak bir
miktar sermayesi, ama daha önemlisi işin nasıl yapılıp yapılmayacağına
dair aile efradı deneyimi vardır. Bir müddet aileyle çalışıp öğrenmiş,
sonrasında kendi vizyonunu işe katarak büyümeyi sağlamıştır. Vehbi Koç,
Sakıp Sabancı gibi.
Kimi patron ise sıfırdan başlamış, zorluklarla boğuşarak kazanmış, büyük
işler başarmıştır. Bu kimi zaman küçük bir iş ile başlayıp yolu açarak,
kimi zaman ise parlak bir fikri hayata geçirerek gerçekleşmiştir. Zaman
zaman ise bir araya gelmiş ortakların kurduğu yapılar beraberinde başarıyı
getirmiştir. Bunun da Alarko, Tekfen, STFA gibi başarılı örnekleri vardır.
Bir ‘patronun’ başarı için hangi yollardan geçtiği, onun iş karakterinin
yoğrulmasında da en belirleyici unsurlardan biridir. Aileden aldığı işi
geliştirmiş ve büyütebilmiş olan en güzel örneklerden biri Sakıp Sabancı’dır.
Çok kardeşli bir aile şirketinin ikinci nesil sonrası devamını sağlamak için
profesyonelleşmeye gitme kararı aldıkları toplantıyı izlemiştim. McKinsey
ile yaptıkları danışmanlık anlaşmasını çok önemsemiş, ardından da ilk
CEO’sunu atamıştı. İşlerin öngördüğü gibi gidip gitmediği tartışılabilir.
Ancak, kendisine Dupont ile kurdukları tesisleri gezmek için yaptığımız
bir yurtdışı seyahatinde, “Ağam çok kardeş, çok yeğen var. Holding sizden
sonra ne olacak?” diye sordum.
“Biz çocukları, yeğenleri hep iyi okullarda okuttuk. Yurtdışına gönderdik.
Öğrensinler istedik. Öğrensinler ki, beraber çalışacakları yöneticiyi
yönetebilsinler” dedi. O dönem, dünyada teknolojinin, Türkiye’de
telekomünikasyonun yükseliş yıllarıydı. Holdingler de bu alana ilgiliydi.
Biraz da oraya atıfla şöyle devam etti: “Biz sanayiciyiz. İleride başka
alanlara girmek, işi büyütmek için teknolojiye girmek gerekir. Bunları
bilen insanlarla çalışmak, sözlerine itimat lazımdır. Dinlemek yetmez,
dediklerini tatbik etmek lazımdır.”
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Çok zor olan ortaklık kültürünü yaşatabilmiş işletmelerde ise durum
genellikle farklıdır. 2000 yılında Alarko’nun iki ana ortağı Üzeyir Garih
ve İshak Alaton’dan ortaklıklarını dinleme şansım oldu. Üzeyir Bey’e “İki
ortak, hatta iki kardeş bir bakkalı işletirken bile zor anlaşır, siz nasıl bunca
yıl ortak kaldınız?” diye sordum.
“Biz” dedi, “ İshak Bey ile çok farklı karakterleriz. İşe bakış açılarımızla
da birbirimizden çok farklıyız. Kim uçarsa diğeri onu tutar. Bu farklılık,
insan olarak birimizin eksik yönünü diğerinin tamamlamasını sağlar. Eğer
hiç anlaşamazsak ya o işe girmeyiz ya da hakemliği profesyonellerimize
bırakırız.”
Yüksek piyasa değerinde ‘dijital dönüşüm’ belirleyici
Hayatın artık başka aktığı, geleneksel sektörlerin yerini yenilikçi ve
teknolojiyi işine adapte edebilmiş işlerin aldığı bir dönemdeyiz. Piyasa
değeri 1 trilyon doların üzerine çıkmış altı şirketin beşinin teknoloji
şirketleri olduğunu biliyoruz. Bu şirketler, aslında teknoloji şirketleri
olmakla birlikte hiçbiri başladığı noktayla bu piyasa değerine ulaşmış
değiller. Ne Amazon başladığı gibi internetten kitap satan bir şirket, ne
Microsoft Windows satarak bu değere ulaştı. Ne Google artık sadece bir
arama motoru, ne Apple Macintosh satıyor. Amazon’u bulut bilişim
hizmeti veren AWS; Google ve Facebook’u ise elindeki veriyi işleyiş
metodolojisi trilyon doların üzerine taşıdı.
Bu şirketleri bugünkü piyasa değerlerine ulaştıran, yaşadıkları ‘dijital
dönüşümü’ kendi ana işleri haline getirebilmiş olmaları. Bu tür
değişimler, kendiliğinden olmuyor. Amazon’un icra kurulu direktörlerine
göz gezdirdiğimizde, bir otel CEO’sunu, bir yatırım bankacısını,
MTV televizyonunun eski CEO’sunu, bir eski petrol sondaj şirketi
yöneticisini görüyoruz. Farklı ilgi alanlarından gelen farklı görüşler gerek
şirketlerin yaşayan organizmalara dönüşmesinde gerekse zamana ayak
uydurabilmesinde artık bir zorunluluk.
Yeni gelişim alanları kurgulamak
Dünyada ticaret binlerce yıldır yapılıyor. Ancak artık para transferlerinin
anlık olarak ve neredeyse maliyetsiz yapılabildiği, farklı blok zincirlerin
arasında akıllı sözleşmelerin üretilebildiği, insan zekâsının yetişemeyeceği
algoritmaların yaşamı şekillendirebildiği bir iş yaşamı var. Ticaretin
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özünü bilmek, atadan miras iş yapış biçimlerine sahip çıkmak elbette çok
değerli. Ancak bu yöntemlere sıkı sıkıya bağlanmak, on yıl, elli yıl, yüz
yıl boyunca süregelmiş işleri bugüne uyarlamadan götürmeye çalışmak
artık pek mümkün görünmüyor. Bu yöntemlerle rekabet etmek, alanını
korumak, bir sektördeki üstünlüğünü kalıcı kılmak olası değil. Bırakın aile
ve geleneksel şirketleri, dönüşümünü yapamayan teknoloji şirketlerinin
dahi ayakta kalması mümkün görünmüyor.
1889 yılında kurulmuş ve bugün dünyanın en büyüklerinden olan Michelin
gibi bir lastik üreticisi, gelecek vizyonunu oluştururken gelişim alanını
hücre ve gen terapisinde, rejeneratif ilaçlarda, yakıt hücresi gibi alanlarda
kurguluyor. Bu kurgu, telekomdan akaryakıta birçok farklı alanda görev
almış yönetim kurulu üyelerinin katkısıyla oluşturuluyor.
Dijital dönüşüm sadece mevcut işlere teknolojinin uyarlanması değil.
Bunun çok ötesine bakabilmek, şirketlerin geleceğini planlayabilmek
gerekiyor. Sadece bir kişinin aklı ve vizyonu bunun için yeterli değil.
Elon Musk, dünyanın en vizyoner insanlarından olabilir ama o vizyonu
edinirken akıl aldığı mükemmel bir danışma kurulu kadrosu ile çalışıyor.
Eskiden şirketler için başarının yolu, bir alanda üstünlüğü ele almak, yer
edinmek ve onu koruyabilmek için çaba göstermekti. Artık bu mümkün
değil. Şirket yönetmek, artık bisiklete binmek gibi. Pedal çevirebildiğiniz
sürece gidebiliyorsunuz. Bıraktığınızda eski momentumunuz sizi çok kısa
süre götürebiliyor, sonra düşüyorsunuz. Üstelik artık yollar çok karışık ve
sürekli değişiyor. Yoldan çıktığınızda sizi uyarabilecek, bazen size kestirme
yolları göstererek yolunuzu kısaltabilecek mihmandarlara ihtiyaç var.
Özellikle aile şirketleri için en büyük risk, doğru mihmandarlarla
çalışamadığınızda, yanlış yöne gittiğinizi veya fazladan sarf ettiğiniz enerjiyi
fark edememek. Eskiden aynı alanda çalışan sermayedarların yarışı vardı.
Bir akıl, bir diğeriyle yarışıyordu. Şimdi rakipler; binlerce kişilik akılla
çalışan yapay zekâlar, farklı deneyimlerle bezenmiş yönetim kurulları. Bir
zekâ ne kadar üstün olursa olsun, yarattığı fark artık sürdürülebilir değil.
Doğru yönetim kurulu ve profesyonellerle çalışmak, pedalı tek başına
çevirmeye çalışmaktan çok daha makul bir seçenek gibi görünüyor...
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Yasemin Gür Solmaz
GÜRMEN GROUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AİLE ANAYASASI KADAR
BAĞIMSIZ ÜYELER DE ÖNEMLİ
Gürmen Group, daha çok tekstil ve hazır giyim sektörünün öncüsü
RAMSEY ve KİP markalarıyla tanınsa da enerji, tarım, hayvancılık ve
teknoloji alanlarında da büyük yatırımları olan bir grup.
25 ülkeye ihracat yapıyor ve 20’ye yakın ülkede mağazaları bulunuyor.
Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, 50 yıllık
başarılarının sırrını; iyi bir Aile Anayasası ve bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin varlığına bağlıyor. Pandeminin de etkisiyle iş
dünyası çok köklü bir değişim yaşayadursun Solmaz, bu süreci sağlıklı
atlatabilmenin yolunun ‘dijitalleşme ve inovasyon’dan
geçtiğini söylüyor.

“Y

eniliğe ve yenilikçi bakış açısına her zamankinden fazla
ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Pandemi, küresel anlamda
etkili ve hem kurumların hem bireylerin yaşam tarzlarında, iş
yapış şekillerinde, ekonomik ve sosyal hayatlarında büyük değişim yaratan
bir süreç oldu.
Kurumsal yönetim, artık aile şirketleri için de bir zorunluluk haline geldi.
Biz de grup olarak, aslında tüm iş süreçlerimizi ve uygulamalarımızı detaylı
bir mimari bakış açısıyla tasarlamanın etkilerini, pandemi döneminde
net şekilde gözlemleyebildik. Salgın sürecinin başından itibaren uzaktan
çalışma modellerini aktive ettik, mobilize olabilme kabiliyetlerimizi
kullandık ve güvenli dijital altyapımız üzerinden operasyonlarımızı normal
şekilde sürdürmeye devam ettik.
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Dijital yeteneklerin önemi
Teknoloji ve dijital yeteneklerin öneminin daha da arttığı bu dönemde,
dijital dönüşüm stratejimiz çerçevesinde bu alana uzun zamandır yatırım
yapan bir grup olarak, dijitalleşmenin yarattığı değeri deneyimleme imkânı
da bulduk. Pandemiyle beraber dijitalleşmenin, dijital altyapının ve iş
tanımlarının sağlıklı olduğu şirketlerde, ofislerden evlere geçildiği zaman
yönetim süreçlerinde bir problem yaşanmadı. Ancak iş tanımlarının eksik
olduğu, dijital altyapının oluşturulamadığı, ‘patron’ veya aile hâkimiyetinin
yüksek olduğu kurumlarda ve şirketlerde uzaktan çalışmayla birlikte
işlerde aksamalar ve verim kaybı oldu. Bu yüzden dijital süreçlerin geliştiği,
kurumsal görev tanımlarının yapıldığı, raporlama sistematiği olan ve yetki
süreçleri tanımlanmış aile şirketlerinde, kurumsal yönetime geçişte veya
yönetim sürecinde herhangi bir sıkıntı olmamıştır.
Aile Anayasası şart
Grubumuz açısından baktığımızda, hem birinci hem de ikinci kuşağın
yönetimde olduğu başarılı, iyi entegre olmuş bir süreç işliyor. Kim, hangi
işi sahiplenecek, nasıl bir strateji izlenecek, yeni kuşaklara nasıl bir şirket
ve şirket kültürü aktarılacak, iş hedefleri, işimizi daha iyi yapmak ve
grubumuzu ileriye taşımak için gerekli süreç net şekilde tanımlı. Bununla
birlikte tüm bunları sürdürülebilir kılmak adına bir Aile Anayasamız
da bulunuyor. Birinci nesilden ikinci nesle geçerken Aile Anayasası çok
önemli, mutlaka olması gerekiyor. Çünkü sermayenin bölünmesi, şirketin
varlığının devam etmesi ve şirketle aile varlıklarının ayrımının yapılması
bu geçişin olmazsa olmazı.
İkinci nesilde kabul görmüş ve sağlamlaşmış Aile Anayasası kültürünün,
artık üçüncü nesilde norm olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yönetim
kurullarında bağımsız üyelik görevi; aslında son 15 yılda etkisini gösteren,
şirketlerin çeşitlendirilmesi ve Türkiye’deki insan kaynağıyla doğru
orantılı olarak geliştiğini gözlemlediğimiz bir alan. İşletmenin büyüklüğü
ve büyüme stratejisiyle orantılı bir seçim. İlk önce Aile Anayasası ama
daha sonra mutlaka şirketin büyüklüğüyle orantılı şekilde, danışmanlıktan
ziyade bağımsız bireylerin devam etmesi; şirketlerin büyüme stratejileri
için çok daha verimli olacaktır. Aslında biri ya da diğeri değil, ikisinin
birlikte sürdürülebilir başarı için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
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Sürdürülebilir finans
İş dünyası çok köklü bir değişim geçiriyor ve günümüzde bu değişimin
temelinde ‘dijitalleşme’ var. Artık bilgiye erişim hem çok hızlı hem
de sınırsız. Bu yüzden ilk adım, dijitalleşme. Bu sayede izlenebilirlik
sağlanabiliyor. İş süreçlerinin, icrada bulunan aile üyeleri dahil olmak
üzere, yönetimin her kademesinde tanımlı olması; icra ile yönetim kurulu
yetkilerinin ve raporlamalarının belirlenmiş ve takip edilebilir olması da
önemli.
İkinci adım, ‘teknoloji’ ve ‘inovasyon’. Eğer sanayi şirketiyse, mutlaka
Sanayi 4.0 ile beraber dijital altyapı ve izlenebilirlik olmalı. Teknolojinin
ve inovasyonun, tüm şirketlerin merkezine alınması gerekiyor. Özellikle
grubumuz bünyesindeki şirketlerimiz olan hazır giyim-perakende, tarımhayvancılık ve enerjiyi düşünürsek; teknolojinin her bir iş alanında
merkezde olması kaçınılmaz.
Son olarak da ‘sürdürülebilirlik’ diyebilirim. Sürdürülebilir finansın,
sürdürülebilir yönetişimle beraber şirketlerin ana güdümünde olması
önemli. Yönetim kurullarında değişen dünya ile birlikte strateji ve
fırsatların mutlaka değerlendirildiği, yeniliklerin takip edildiği bir yol ve
stratejinin oluşumu şart.

‘‘Birinci nesilden ikinci nesle geçerken
Aile Anayasası çok önemli, mutlaka
olması gerekiyor.’’
Büyük resme odaklanmak
Yaptığınız işten ve sektörden bağımsız olarak önemli olan; yenilikçi olmak,
fark yaratmak, büyük resme odaklanmak. Tüm grup şirketlerimizdeki
çalışanlarımızda minimum bir dijital hâkimiyet olması gerektiği
kanısındayız. Yönetim kurulu seviyesinde bile ‘dijital okur-yazarlık’
önemli. Genç neslin katılmasıyla birlikte dijital okuryazarlığın yanı sıra
dijital veri analizlerinin yapılması, büyük datayı okuyabilen ve şirketler
arası raporlamayı daha iyi anlayabilecek bir gözlem yeteneğinin olması
önem kazanıyor.
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Dijital yeteneklerini güçlendirmek dışında; iyi bir eğitim almak, çok
çalışmak, işine hâkim olmak, hedefe odaklanmak, pes etmemek ve bunları
sağlam değerler üzerine inşat etmek çok değerli ancak değişimin içinde
olmak, yeni dinamiklere hızlı uyum sağlamak, kendini sürekli güncellemek,
yapılan işe de kendine de değer katmak için kafa yormak konusunda
gençlerin hatta herkesin çok istekli olması gerekiyor.
Dünyayı iyi okuyan üyeler
Yönetim kurulu yapısı, başta şirketin ortaklık ve hissedarlık yapısına göre
kuruluyor. Eğer halka açık bir şirket değilse, ailenin oranları doğrultusunda
mutlaka aileden en az 2-3 kişi olmalı. Yine şirketin yapısı ve büyüklüğüne
göre, genel müdür ve üst yönetimden profesyoneller katılmalı. Alanlarına
göre zaman zaman değişen, ama en az bir bağımsız üye yer almalı.
Eğer halka açık bir şirket değilse, aileyi temsilen üç kişinin olması. Bu üç
kişiden başkan olacak kişinin mutlaka ailenin en büyük hissedarı olması
tercih edilmeli ki, çıkabilecek ihtilafların çözülmesi kolay olsun. Geri kalan
üyeler ise, yine yukarıda belirttiğim şekilde seçilebilir. Aslında özetle,
kanımca altın oran; istişareyi ve dünyayı iyi okuyabilen yüzde 60 aile,
yüzde 40 profesyonel olması.

‘‘Yönetim kurulunda ‘altın oran’; istişareyi
ve dünyayı iyi okuyabilen yüzde 60 aile,
yüzde 40 profesyonel olması.’’
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Nazan Somer Özelgin

MAPFRE SİGORTA TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“ÖNCE BAĞIMSIZ ÜYE,
SONRA AİLE ANAYASASI”
Başta İspanya, Avrupa ve Amerika olmak üzere dünya çapında
sigortacılık, reasürans, asistan ve finansal hizmetler alanlarında
faaliyet gösteren MAPFRE Grup, 36 bin 53 çalışanıyla 27 milyon
müşteriye güvenli bir hayat sunuyor. 2019 geliri 28,5 milyar Euro,
net kârı 609 milyon Euro olan MAPFRE, Türkiye’de de en çok tercih
edilen sigorta şirketlerinden biri. MAPFRE Sigorta Türkiye Yönetim
Kurulu’nun başkan koltuğunda başarılı bir iş kadını, Nazan Somer
Özelgin oturuyor. Özelgin’e göre, pandemi piyasa değeri büyük olan
şirketleri bile etkiledi. Ancak ‘kurumsal yönetişim açısından başlangıç
seviyesinde olan’ aile şirketleri için durum biraz daha zor. Özelgin, aile
şirketlerinin öncelikle bağımsız yönetim kurulu üyesi alması gerektiğini
söylüyor ve ekliyor: “Böylece bağımsız üyelerin de görüşlerinden ve
tecrübelerinden faydalanarak Aile Anayasası oluşturulabilir.”

“B

üyük bir dönüşümün yaşandığı iş dünyasında pandemi, her şeyi
daha da hızlandırdı. Bir adım geriye çekilerek yaşadığımız sürece
daha geniş bir perspektiften baktığımızda, pandeminin tüm
şirketler açısından en önemli etkisi ‘sürdürülebilirlik’lerinin test edilmesi
oldu diyebilirim. Sadece aile şirketleri değil, milyar Euro piyasa değerine
sahip şirketler de iş modellerinin, insan kaynaklarının, sermayelerinin,
bilanço yapılarının bu ‘yeni dünya’da ayakta kalmaya yeterli olup olmadığını
her gün, her an test eder ya da gerek olumlu gerekse olumsuz sonuçlarını
yaşar hale geldiler. Örneğin, online satış platformuna sahip olmayan veya
sahip olsa da müşteri deneyimi yönetimi ve tedarik süreçlerinde eksikleri
bulunan şirketler için pandemi döneminde yaşanan gelişmeler zorlayıcıydı.
Bu dönem, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı düşük olan şirketler için
belirleyici bir sınav niteliğindeydi. Bunların yanı sıra likidite darlığı olan,

Z AMANI G ELDİ M İ ? N E S ÖYLÜYOR, N E D ÜŞÜNÜYORLAR ? l 165

nakit akışını iyi planlayamayan ve risk yönetimini iyi yapamayan şirketler
çok daha fazla yıprandılar ve bazıları da ayakta kalamadılar.
Aile şirketlerinin, bu konulara daha önce kafa yoranlarının bile kurumsal
yönetişim açısından başlangıç seviyesinde olduğunu düşünürsek;
pandeminin, bu çabalarını hızlandırdığını tahmin ediyorum. Bu noktada
şirketlere; risk yönetimi, müşteri deneyimi süreçleri ve insan kaynakları
politikalarına özellikle odaklanmalarını tavsiye ediyorum.
En az üç yıllık stratejik plan
Bence, yönetim kuruluna bağımsız üye kazandırmak, Aile Anayasası’ndan
daha öncelikli olmalı. Böylece bağımsız üyelerin de görüşlerinden ve
tecrübelerinden faydalanarak Aile Anayasası oluşturulabilir.
Üretim süreçlerinden, iş yapış şekillerine her şeyi kökten değiştiren
pandemiyi ve yeni normali göz önüne aldığımda, aile şirketlerine şu
önerilerde bulunmak isterim: Şirketin en az üç yıllık stratejik planını
oluşturup hedef ve kaynak yönetimini bu plana uygun olarak yapsınlar.
Planın icraatını yönetim kurulu seviyesinde düzenli takip etsinler ve
gerekirse revize ederek yola devam etsinler.
Dijital transformasyon için danışman desteği
Aile şirketlerinde genç kuşaktan olan aile bireylerinin vizyonunun, şirket
yönetimine katkı sağlayabilmesi için tecrübeli aile bireyleri ile genç
kuşak arasında güçlü bir iletişim olması gerekiyor. Genç kuşağın farklı
deneyimleri ve önerilerinin, tecrübe filtresinden geçirilerek iş modeline
entegre edilmesi başarı getirecektir. Gerekirse iki kuşak arasında köprü
oluşturabilmek için, özellikle dijital transformasyon konusunda danışman
desteği de alınabilir, bunu yapan ve çok başarılı sonuçlar alan aile şirketleri
var.
Geleneksel bakış açısı
Aile şirketlerine stratejik plan oluşturma konusunda kendilerini
güçlendirmek için; stratejik bakış açısı ve planlarla iş yönetme tecrübesi
olan icracı bir ekiple çalışmalarını ve yönetim kurullarını da bu tecrübelere
sahip bağımsız üyeleri ile zenginleştirmelerini tavsiye ederim.
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Ağırlıklı olarak aile bireylerinden oluşan bir yönetim kurulu, aralarında
kurumsal tecrübesi olan aile üyeleri bulunsa dahi genellikle, geleneksel
bakış açısından kurtulamıyor. Çoğu zaman mikroya ve kısa vadeye
odaklanıp makro ve uzun vadeli etkileri görmekte gecikiyor. Tecrübeli
bağımsız yönetim kurulu üyelerini bünyeye katarak bakış açılarını
zenginleştirebilirler. Aynı zamanda kurumsal tecrübeye sahip bir genel
müdür de çok değerli katkılar sunabilir.
Yetkinliklere sahip bir ekip
Stratejik plan yapmak ile olmayı arzu ettiğimiz yeri karıştırmamak lazım.
Kaynaklarımıza ve yatırım gücümüze uygun bir stratejik planla yola
çıkmak, hayalciliği önler. Doğru oluşturulmuş, güçlü ve etkili yönetim
kurulları, şirket stratejisinin de doğru belirlenmesini sağlar. Uygulamanın
başarılı olması da bu planın gerektirdiği yetkinliklere sahip bir ekiple yola
çıkıp düzenli takiple mümkündür. Bu konuda şirketlere önerim; kısa, orta
ve uzun vadeli hedef ve stratejilerini oluştururken, icranın değişik bölüm
ve kademelerinden gelecek öngörüleri de sentezlemeleri olur. Stratejik
planın, bu sentez yapılarak hazırlanması ve bu konuda tecrübeli bir ekip
tarafından oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

‘‘Doğru oluşturulmuş, güçlü ve etkili
yönetim kurulları, şirket stratejisinin doğru
belirlenmesini sağlar.’’
Yönetim kurulu oluşturulurken çeşitliliğin ve kapsayıcılığın sağlanmasına
da dikkat edilmesi gerekiyor. İş dünyasının her noktasında olması
gerektiği gibi, yönetim kurullarında da cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını
hedeflememiz gerektiğine inanıyorum. Bunun için de yönetim kurulların
yarısının kadın olması gerektiğini savunuyorum. Yasal düzenlemelerle
kotalar koyan ya da düzenleyici kurumların tavsiye kararlarını uygulayarak
bunu başaran ülkeler olduğunu biliyoruz. Liyakatin birinci öncelik olması
kaydıyla bu tür düzenlemelerin takipçisi olarak cinsiyet eşitliğini yönetim
kurullarında ve iş dünyasının her alanında sağlamak için çalışmalıyız.
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Sibel Çetinkaya

SİSTEM GLOBAL DANIŞMANLIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“BAĞIMSIZ ÜYELER KURUMSALLAŞMA
YOLCULUĞUNU HIZLANDIRIYOR”
Yenilikçi iş modelleri ve inovatif dijital çözümleriyle 1996’dan bu
yana müşterilerine katma değerli hizmetler sunan Sistem Global
Danışmanlık; danışmanlık, vergi, denetim, risk ve mevzuat yönetimi
konularındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Şirketin Yönetim Kurulu
Üyesi Sibel Çetinkaya, 25 yıla yaklaşan danışmanlık tecrübesine
dayanarak, aile şirketlerinde yönetim kurullarının başarılı olması
için dikkat edilmesi gereken temel prensipleri beş başlık altında
topluyor. Bu prensipler arasında özellikle bağımsız üyelerin, yönetim
kurullarına farklı bakış açısı kazandırmasının önemine dikkat çeken
Çetinkaya, “Bağımsız üyeler, yönetim kurulu yapıları üzerinde çok
detaylı düşünmüş ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarını da göz önüne
alarak defalarca bu yapıları güncellemiş şirketlerde önemli tecrübeler
ediniyor. Bu tecrübelerini görev aldıkları aile şirketlerine taşıdıklarında
da kurumsallaşma yolculuğunun hızlanmasına önemli katkılar
sağlıyorlar” diyor.

“H

ızla değişen bir dünyada, şirketler var olma ve dünya ölçeğinde
başarı elde etme çabası içindeler. Dönüşebilen, dünyayı iyi
takip eden ve yenilikleri adapte edebilen firmaların başarılı
olduğunu biliyoruz. Bu dönemde, şirketlerin yönetim kurullarının
etkinliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını görüyoruz.
Yönetim kurullarının, doğru stratejik inisiyatiflerle şirkete yön vermesi,
icra kurulunu -görevlerini yerine getirmeye çalışmadan- izlemesi ve
denetlemesi şirketlerin başarısına büyük katkılar sunuyor. Bunlarla
birlikte dünya ölçeğinde değişimi takip edip uygulanmasını sağlaması da
sürdürülebilir başarıda önemli bir rol oynuyor.
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Başarı için beş temel prensip
Aile şirketlerinde yönetim kurullarının başarılı olması için belirli kalıplar
ve standart oranlar yerine, bazı temel prensiplerin uygulanmasının
daha etkili olduğuna inanıyorum. Zira birbirinden çok farklı yapıda ve
sahip oldukları üyelerin özellikleri sayesinde çok farklı içerikte yönetim
kurullarının, şirketlerini önemli başarılara taşıdıklarına şahit oluyoruz.
Çalışma hayatım boyunca görev aldığım gerek çok uluslu gerekse küçük
ve orta ölçekli şirketlerde hatta kamu iktisadi teşekküllerinin yönetim
kurullarında edindiğim tecrübelerimden yola çıkarak, başarıya katkı
sağlayabilecek önerilerimi beş maddeyle sıralamak isterim. Bunlar:
1. Yönetim kuruluyla icranın, birbirinden ayrılması. Öncelikle
yönetim kurulu başkanı ile icranın başında yer alan CEO ya da genel
müdür ayrımının yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra yönetim kurulu
üyelerinin mümkün olduğu kadar icradan ayrıştırılmasında büyük
fayda bulunuyor. Yönetim kurulunun asıl görevi olan, farklı stratejik
bakış açısı getirebilmek ve kurum körlüğünün önüne geçmek için
bu ayrımın ciddi fayda sağladığını düşünüyorum. Kurucu ortağın,
yönetim kurulu başkanı ve/veya CEO olmadığı, yönetim kurulu
üyeliği ile yetindiği durumlarda söz konusu ve burada da örnek
başarı hikâyeleri görebiliyoruz. Anahtar sözcük, aslında yapının ve
görev dağılımının nasıl olacağından bağımsız; açık fikirli olmak ve
değişimi kucaklamak.
2. Yönetim kurulunda çeşitliliğin ve kapsayıcılığın sağlanması. Bunun
için yönetim kurulu üyelerinin; cinsiyet, yaş ve tecrübe açısından
çeşitliliği önem kazanıyor. Yönetim kurullarında erkek sayısına
eşit sayıda kadın üyenin olması, gençlere de yer verilmesi ve farklı
tecrübelerin birlikte yer alması çok başarılı sonuçları da beraberinde
getirebiliyor.
3. Bağımsız üyelerin, yönetim kurullarına farklı bir bakış açısı
kazandırması. Yönetim kurullarının mevcut yapısı doğrultusunda
etkinliğini artıracak özelliklere sahip bağımsız yönetim kurulu üyeleri,
ele alınan tüm konulara getirdikleri dışarıdan bakış açısıyla karar
süreçlerine büyük katma değer sunabiliyor. Birden fazla bağımsız
üyesi olan firmaların, başarılarını katladıkları gözlemleniyor.
Bağımsız üyelerin sadece katılımı değil, görüşlerine kulak verilmesi
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ve bu görüşlerin kurulda yeterince iyi tartışılması başarıyı artırıyor.
Bu kapsamda, teknolojiyi iyi takip eden ve dünya ölçeğinde başarıları
olan bağımsız üyelere de yer verilmesini öneriyorum.

‘‘Birden fazla bağımsız üyesi olan
firmaların, başarılarını katladıkları
gözlemleniyor.’’
4. Yönetim kurulunun etkinliğinin ölçülmesi. Genel olarak yönetim
kurulu ve tek tek tüm üyeler için belirli periyotlarla etkinliklerinin
ölçüldüğü bir değerlendirme sürecinin önemli faydaları olduğunu
düşünüyorum. Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi; bu ölçüm ve sonuçlara
göre iyileştirme çalışmaları, yönetim kurulunun başarılarını
katlayarak artırmasını sağlayacaktır. Genelde yönetim kurulu,
icranın başarısını izler ve ölçerken yönetim kurullarının etkinliğinin
ölçülmesi ihmal ediliyor ve bu da başarısını büyük ölçüde azaltıyor.
5. Şirket bilgilerinin yönetim kurulu üyeleriyle zamanında
paylaşılması. Son olarak da yönetim kurulu üyelerinin bilgi ve
tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanabilmek için tam bir şeffaflık
ve paylaşımın büyük önem taşıdığına dikkat çekmek istiyorum.
Şirketin stratejik önceliklerin, operasyonel ve finansal sonuçlarının
tüm üyelerle, yönetim kurulu toplantısı öncesinde, bunları
inceleyip değerlendirmesine yeterli süre tanınarak paylaşılmasının,
alınan kararların ve dolayısıyla yönetim kurulunun etkinliğinin
artmasında belirleyici rolü olduğunu unutmamak gerekiyor.
Yönetim kurulu üyelerinin toplantı gündemini bilerek katılımı ve
toplantı sekretaryasının notları yeterli detayda hazırlayarak üyelerle
paylaşması da etkinliği arttırıcı bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

Çok uluslu şirketlerde çalıştığım dönemlerde edindiğim tecrübeler
kapsamında; ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Kanada başta olmak
üzere çok sayıda ülkede, şirketlerin yönetim kurullarına gözlemci olarak
girme ve bu tecrübelerle yeniden yönetim kurulu tanımlayan bir ekibin
içinde yer alma şansını da yakaladım. Yukarıda beş maddeyle özetlediğim,
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tecrübelerime ve gözlemlerime dayanan bu temel prensiplerin çoğu,
aslında firma sahipleri tarafından da biliniyor. Bununla birlikte
uygulamada birçoğundan imtina edildiğini görüyoruz. Bu biraz da fazla
özgüvenden ve benim şirketimi benden iyi kimse bilemez anlayışından
kaynaklanıyor. Açık fikirli, şeffaf, doğru yapıda kurgulanmış yönetim
kurullarının, hiç beklenmedik anlarda ve özellikle de kriz zamanlarında,
farklı bakış açılarını getirmesinin faydaları ancak yaşanarak görülebilir.
Böylesi tecrübelerin sonunda da şirketler, rekabette çok farklı yerlere
gelebilir. Yeni girişimlerin de hızla büyüdüğü ve dünya ölçeğine gelebildiği
şu dönemde, yönetim kurullarının; fon imkânları, yatırımcı alternatifleri,
finans, insan kaynakları, pazarlama, satış konularında tecrübe sahibi
üyelerin varlığıyla zenginleştirilmesinin önemi daha da fazlalaşıyor.
Bağımsız üyeler, aile şirketlerinin kurumsallaşmasına hız katıyor
Aile şirketleri başarılarını ülke sınırları dışına çıkarmaya çalışırken aynı
zamanda kurumsallaşma yolculuğunda da ilerliyor. Başta insan kaynağı
olmak üzere finans, risk, kalite, iç denetim gibi kurumsal yapıları
kurguluyor ve hayata geçiriyor. Bu süreçte bağımsız üyelerin, özellikle
bu yapıları çok detaylı düşünmüş ve gelişen dünyanın ihtiyaçlarını da
dikkate alarak defalarca güncellemiş şirketlerden taşıdıkları tecrübeleri,
aile şirketlerinin kurumsallaşma yolculuğunda hızlı yol kat etmesini
sağlıyor. Kendi kişisel tecrübemden de yola çıkarak söyleyebilirim ki; bu
birikim, iyi uygulamaların yanında kaçınılması gereken uygulamaları da
içeriyor. Aslında tam da bu noktada, kaçınılması gereken uygulamalar
bilgisi, bağımsız üyelerin yönetim kurullarında etkinliğini de arttırabiliyor.
Kurumsal süreçlerin ve organizasyonel yapıların çevikliğini etkileyebilecek
uygulamaları bilmek ve yönetim kurullarında bu örneklerin üzerinden
tartışmak, aile şirketlerinin yeniden kurguladıkları yapıların başarılı
olmasına büyük katkılar sağlayabiliyor.
Umuyorum ki; Türkiye’de de yönetim kurullarının öneminin arttığı ve
zenginleştiği bir dönemin içindeyiz. Yönetim kurullarının yarattıkları
farkla yazdıkları daha nice başarı hikâyelerini hep birlikte göreceğiz.

‘‘Aile şirketleri kurumsallaşma
yolculuğunda ilerliyor.’’
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Volkan Akı

DÜNYA GAZETESİ KÖŞE YAZARI –
STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANI

ÇEVİK YÖNETİMİN KURULLARI!
Dergi yayıncılığı, gazete yönetimi ve radyo-TV programcılığı
konusunda 35 yıla yakın bir deneyime sahip Volkan Akı. Ekonomi
gazeteciliği ve medya yöneticiliğinin yanı sıra iş dünyasını da yakından
tanıyan usta bir gazeteci. Ocak 2008’den beri CEO, genel müdür
düzeyindeki yöneticilere ve yönetim kurullarına ‘iletişim stratejileri’
konusunda danışmanlık yapıyor. Üst düzey yöneticilere iletişim, medya
ilişkileri, gündem takibi gibi konularda koçluk hizmeti sunuyor. Akı’ya
göre, yönetim kurullarının yeni fonksiyonu, adeta ‘kaptan köşkü’ne
benziyor. “Bir geminin tüm verileri kaptan köşküne akar, burada
değerlendirilir ama kaptanın yanında en az kaptan kadar tecrübeli pek
çok yardımcısı vardır. İşte yönetim kurulları da tüm verilerin toplandığı
veriye dayalı yönetimin ‘strateji’ merkezi olmak durumunda” diyor.

“D

ünyanın büyük dönüşüm yaşadığı önemli bir dönemden
geçiyoruz. En önemli özelliği ve zorluğu kuşkusuz, çok
fonksiyonlu bir değişimin olması. Teknoloji değişiyor, iş yapış
biçimleri değişiyor, insan değişiyor, iklim değişiyor. Bu kadar güçlü değişim
ortamı, pek çok konuda şirketlerin zorlanmasına neden oluyor. Yönetimi
de zorlaştırıyor. Veriye dayalı yönetim, bu dönemin neredeyse mottosu
durumunda. Bu kadar değişkeni takip etmek, yine değişim içinde değişim
yaşayan teknoloji ve dijitalleşme ile mümkün oluyor. Kısacası, değişimi
yaratan unsurlar aynı zamanda değişimin de çözümlerinden biri…
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Yeni fonksiyon ‘kaptan köşkü’
‘Yönetim Kurulları’nın yeni fonksiyonu, aslında adeta ‘kaptan köşkü’ne
benziyor. Bunu hep mecazi anlamda söylerdik ama şimdi yeni koşullar
bunu tam anlamıyla gerçek kıldı. Bir geminin tüm verileri kaptan köşküne
akar, burada değerlendirilir ama kaptanın yanında en az kaptan kadar
tecrübeli pek çok yardımcısı vardır. İşte yönetim kurulları da tüm verilerin
toplandığı, veriye dayalı yönetimin ‘strateji’ merkezi olmak durumunda.
Eskiden bunu icra kurulları yapıyordu. Şimdi ise ‘yönetim kurulları’ strateji
tarafında güçlü ‘icra kurulu’ fonksiyonuna doğru evriliyor. ‘İcra kurulları’
ise güçlü operasyon yapısının yönetimini devralıyor. Kısacası, ‘güçlenen’
yönetim kurulları yanında güçlenen icra kurulları bu dönemin ihtiyaçları
için gerekli görünüyor.
Çoklu yönetim gerekliliği
Bunun en büyük nedeni, bu kadar hızlı değişime, ancak güçlü kadrolarla
cevap verilebilecek olması. Konu, bir genel müdür ya da bir şirket
yönetiminin tek başına aşabileceği boyutu yavaş yavaş geçiyor… Dalgalar
büyük, üstelik yanaşacak pek güvenli liman da kalmadı. “Bu ‘belirsizlik’
fırtınası ne zaman geçer?” diye soranlara, artık değişim sürekli, dalgalar ve
fırtına ise yeni ‘normalimiz’ yanıtını verebiliriz. O zaman tüm bu yönetim
süreçlerinin de ihtiyaçlara göre şekillenmesi, dinamik olması, gerekirse
sürekli değişmesi gerekiyor. ‘Çevik yönetim’ dediğimiz yeni dönemin
temel ayakta kalma prensibini de aslında böyle tarif ediyoruz. Yönetim
kurulları da bunun bir parçası olmak durumunda. İcranın ve yönetim
kurulunun karşılıklı fonksiyonlarının, yapısının, katılımcılarının da
şartlara göre ‘dinamik’ yapı içinde değişmesi gerekiyor. Çünkü her şeyden
çok farklı tecrübelere, farklı bakış açılarına, farklı yaratıcılık ve yetkinliklere
ihtiyaç var. Dönemin ihtiyaçlarına göre isimlerden yapılara hepsi yeniden
şekillenebilir olmalı. Zor mu? Aslında o kadar da değil…
Bilgi ve strateji platformu
Yönetim biçiminin değişiminden ve veriye dayalı olmasından bahsettik.
İşte bu yönetim biçimi ve ortamı, ayda yılda bir verilecek kararlarla değil,
verilerin akışını mümkün olan en kısa aralıklarla takip etmeyi zorunlu
kılıyor. Şirkete yön vermede bu analizleri kullanmak durumundayız…
Veriye dayalı yönetim, anlık yönetim dönemine geçtiğimize işaret eder.
O zaman ‘Real Time’ yönetim döneminde, yönetim kurulları bir geminin
kaptan köşkü gibi olmak durumunda. Kararlar ne kadar kaptan tarafından
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verilecekse de aslında, değerlendirmelerde ona destek olmak zorunluluğu
var. İşin içine üyelerinin tecrübesini katarak, yönetim kurulunun aynı
zamanda bir bilgi değerlendirme platformu olarak işlev görmesinin
de sağlanması gerekiyor. ‘Çevik şirket’ olmak karar mekanizmalarını,
stratejik yönlendirmeleri dinamik olarak çalıştırabilmekten, kısacası
‘Çevik Yönetim’in Kurulları olabilmekten geçiyor.
Bağımsız üyeler ve moderasyon
Öyleyse şimdi ben size, “Yönetim kurulu da yeterli mi?” şeklinde bir soruyla
geleyim. Evet, yönetim kurullarındaki ‘bağımsız üye’ yaklaşımı da buradan
çıkıyor. Bağımsız üyelerin fonksiyonunun ve hatta onların fonksiyonlarını
genişleten yeni yaklaşımların önemli hale geldiğini düşünüyorum.
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, aslında tecrübeyi, farklı yaklaşımları
yönetim kuruluna taşımak üzere ortaya çıktı. Eğer yerinde kullanılabilirse
yukarıda sıraladığımız yeni süreçlere de çok katkıları oluyor, olacak… Bu
fonksiyonların genişletilmesine geleceğim ama gözlemlerimden ‘bağımsız
üyeler’in önemli fonksiyonlarından ve katkılarından birinin de bu süreçte
bir tür ‘moderatör’lük görevi olduğunu söyleyebilirim… Tüm şirket
içindeki strateji ve kararların alınmasında kendi birikimlerinin yanı sıra
dışarıdan bir göz olarak ‘iletişimi’ de ‘modere’ etmeyi başaranların katkısı
gerçekten çok büyük oluyor. Hatta bu profilin, bağımsız üyelerin yönetim
kurulu üyesi olarak seçiminde önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum.
Yönetim kurulu ve icra yeterli mi?
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin fonksiyonlarından bahsederken, bu
fonksiyonun da genişletilebileceğinden söz etmiştim. Yönetim kurullarını
daha icracı yapılar olarak düşünürken, onların ‘danışma’ ve tecrübe
fonksiyonlarını, oluşturulacak başka kurullarla da desteklemek faydalı
oluyor. Üstelik pandemi sonrası yaşanan yeni iletişim dönüşümüyle
birçok şeyi de ‘online’ yapmak mümkün… Hem pek çok yerden
deneyimin şirkete akması, network yapısının genişlemesi böyle mümkün
oluyor. Deneyimin, bilgi birikiminin aşağıya indirilmesi için de iletişimin
artırılması, toplantılar, konuşmalar, deneyim paylaşım platformları etkin
oluyor. Burada aklımıza sadece ‘akil’ adamlar kurulları modeli gelmesin.
Örneğin, 30 yaşındaki bir startup kurucusundan uluslararası bir şirketin
pazarlama müdürüne kadar pek çok farklı deneyimi şirkete çekmek, yeni
dönemin şirketlerinin ‘çeviklik’ unsurlarına katkı yapmanın en güzel yolu
olduğunu düşünüyorum.
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Rıdvan Yirmibeşoğlu

RIDVAN YİRMİBEŞOĞLU DANIŞMANLIK KURUCU ORTAĞI

“BAĞIMSIZ ÜYE KONUSUNDAKİ
‘NİYET’, KURUMSALLAŞMADA
BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR”
Profesyonel bir yönetici olarak gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında
büyük gruplarda çok önemli görevler üstlenen Rıdvan Yirmibeşoğlu,
bugün tecrübe ve birikimlerini kendi adıyla kurduğu danışmanlık
firmasıyla farklı birçok şirkete sunuyor. ‘Niyet’i, niyet etmeyi çok
önemsediğini vurgulayan Yirmibeşoğlu, “Bağımsız üyeyle yönetim
kurulunuzu güçlendirmeye niyet ettiğinizde, bu gelişme, şirketinizi
daha fazla demokratikleştirecek. Fikir ve önerileriniz, üzerinde
konuşulurken yeri gelecek eleştirilecek, belki kabul edilmeyecek. Doğru
bir bağımsız üye, her türlü değerlendirmenin, aile dışında birisi olarak
rasyonel şekilde yapılmasını sağlayacak. Bu sürecin şirkete katma
değeri çok büyük olduğu kadar; duygusal kısmı da çok iyi yönetilmesi
gereken, bağımsız üyenin kişilik özelliklerinin devreye girdiği bir aşama
olduğunu da unutmamak gerekiyor” diyor.

“K

urumsallaşma, bir şirkette yöneticilerin kişisel yönetim
tarzlarından bağımsız, işlerin yürümesini ve daha da önemlisi
sağlıklı büyümesini sağlayan yapı, sistem ve süreçlerin
oluşturulmasıdır. Söz konusu olan bir aile şirketi ise kurumsallaşma
daha da önem kazanır. Aile ilişkilerinde de tıpkı şirketlerde olduğu gibi
belirli kurallar vardır. Ama daha önemlisi duygular vardır. Bir şirket
çatısı altında bu duyguların yönetimi kritik önem taşır. Bu nedenle
aile şirketlerinde kurumsallaşmanın temelinde iki önemli dayanak
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ‘aile şirketinin kurumsallaşması’
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diğeri de ‘aile ilişkilerinin kurumsallaşması’dır. Aile şirketlerinde sıkça
sorulan sorulardan birisi de şudur: “Kurumsallaşma zorunlu mudur?”
Dünya geneline baktığımızda aile şirketlerinin başarılı bir şekilde üçüncü
nesle aktarılma oranı, yüzde 15’tir. Diğer taraftan bakıldığında, şu da
söylenebilir; kurumsallaşmamış şirketlerin yüzde 85’i piyasadan çekilmekte
ya da el değiştirmektedir.
Sürdürülebilir başarı için kurumsallaşma şart!
Peki, kurumsallaşma konusuna nasıl yaklaşmak lazım? Öncelikle şu
tespiti yapmalıyım: ‘aile’ ve ‘iş’ çoğu zaman bir kontrast oluşturabilir.
Aile birlikteliği duygusal ve sosyal, iş ise daha çok rasyonel ve objektif
yaklaşımları içerir. Aile üyeliği süresiz, ‘iş’ ve çalışmak ise ihtiyari ve
kişisel seçimdir. Ailenin norm ve kuralları pek çok kez ‘iş’ ile ilgili norm ve
kurallarla ters düşebilir. Ailenin güçlü ve sağlıklı kalması için gerekenler,
‘iş’ başarısı ve şirketin büyümesi ile çelişebilir. İşe kim girecek, kim terfi
edecek, fonlar nerelere yönlendirilecek, nereye yatırım yapılacak ya da
kararları kim alacak soruları anlaşmazlıklara, tartışmalara ve istenmeyen
kavgalara yol açabilir.
Peki, temeldeki bu zıtlıkları gördüğümüze göre aile şirketinin ya da aile
ilişkilerinin kurumsallaşması konusunu nasıl ele almak lazım? Nesiller
boyu başarıyla yaşamış, bugünlere gelmiş aile şirketleri, bu konuda neler
yapmış ya da bunların başarısından ne dersler çıkarabiliriz?
Öncelikle bilelim ki; aile şirketlerinin gelişiminde, birbirinden çok farklı
dönemleri vardır. Her dönemin ihtiyaçları, olaylara yaklaşımı ve çözüm
için uygun yolları farklıdır. Bu dönemleri çeşitli kaynaklar, üç başlık
altında topluyor. Kurucu tarafından yönetilen dönemle başlayan aile
şirketleri, genel olarak kardeşlerin ortaklığı ve ardından da kuzenlerin
dönemleriyle hayatına devam ediyor. Bu dönemler doğal olarak; farklı
düzenlemeler, kurallar ve politikalar gerektirir. Ben her bir dönemin
özelliklerine girmeyeceğim, ancak herhangi bir dönemden bağımsız olarak
her dönemde geçerli olabilecek içgörü ve prensipleri sizlere aktarmak
istiyorum.
1. Bilgelik içeren yaklaşım gerekir: Başarılı aile şirketleri, iş ve aileyi bir
araya getirmenin ne kadar zor olduğunu bilir. İşi bir sonraki nesillere
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geçirme konusunda, aslında şansın pek de kendilerinden yana olmadığının
da bilincinde hareket eder. Dolayısıyla bu konuya bilgelikle yaklaşır, büyük
ciddiyet ve çaba sarf ederler.
2. Aile işi ile ilgili meseleler evrenseldir: Biliniz ki yalnız değilsiniz,
dünyanın her yerinde farklı sektörlerde pek çok aile şirketi benzer
meseleleri ve problemleri yaşıyor. Farklı olan bu ortak meselelere ve
problemlere yönelik bakış açısı ve çözüm yöntemleridir. Yapılacak şey
farklı bakış açılarından ders çıkarmak, diğer aile şirketlerinin tecrübelerini
dinlemek. Eğer meselelere farklı bakış açıları, aynı aile içinden geliyorsa, bu
bir problem olarak değil, doğal bir olgu olarak kabul edilmelidir. Aynı aile
içindeki bu farklılıklara empati ile yaklaşmak, onları dinlemek ve aile içi
ilişkileri etkili şekilde yönetmek gerekir. Bu süreç aslında aile ilişkilerinin
de güçlenip, olgunlaşmasına yardımcı olur.
3. Hiçbir şey iletişimin yerine geçemez: Başarısız aile şirketlerinin en
temel üç eksiği nedir diye sorarsanız, yanıt; iletişim, iletişim ve iletişimdir.
Başarılı aile şirketlerinde bilgi, düşünce ve duygular etkili şekilde aktarılır.
Aile bireyleri birbirini etkili şekilde dinler ve anlamaya çalışır. Bu aile
şirketlerinde sağlıklı, açık ve yapıcı iletişimin kurulduğu ortam, sistem ve
yapıların oluşturulduğunu görüyoruz.
4. Süreklilik için planlama şarttır: Aile şirketlerinde planlama herhangi
bir işe nazaran daha zordur. İşle ilgili stratejilerinizi oluştururken bilinçli ya
da farkında olmadan işlere aileden kimin liderlik edeceğini düşünürsünüz,
yani strateji ve liderlik aile şirketlerinde birbirine bağımlı olarak oluşur.
Aile işinin sürekliliği için planlama ana işlerinizden biri olmalıdır.
5. Hesap vermeye gönüllü olma: Genelde kurucu ortaklar işi en iyi bilirler
ve nihai sorumluluk kendi omuzlarında olduğu içinde kendi kararlarını
alma eğilimini gösterebilirler. Bu doğrultuda hissedar, yönetim kurulu üyesi
ve icradan sorumlu yönetici rollerinin hepsini uhdelerinde toplayabilirler.
Böyle durumlarda başarılı aile şirketleri, etkili yönetim pozisyonlarına
dışarıdan üstün nitelikli profesyonelleri dahil ederek yönetim süreçlerini
geliştirirler. Burada kritik nokta dışarıdan aldığınız profesyonellerin,
en hassas bilgileri dahi paylaşmak ve danışmak isteyeceğiniz kapasitede
ve nitelikte olmalarıdır. Örneğin, yönetim kuruluna alacağınız böyle bir
profesyonel ile yönetim kurulları sizin de bir anlamda hesap vereceğiniz
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bir organ haline gelir. Burada altını çizmek istediğim iki önemli nokta var,
birincisi bunu yapmaya zorunlu değilsiniz. Gönüllü olarak bunu yapma
kararını verirseniz biliniz ki; aile şirketinizin yönetiminde önemli bir adım
atmış olacaksınız. Zira siz de artık hesap verir bir konuma geleceksiniz.
İkincisi ise yasalar nezdinde bunu yapma zorunluluğunuz olsa bile, seçim
kriteriniz yasanın öngördüğü kriterlerin fevkinde sizin gerçekten danışma
ihtiyacı duyacağınız ve şirketinizin bilgilerini tereddütsüz paylaşacağınız
kişileri seçmek olmalıdır.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçiminde kapasite, nitelik ve kişilik
özellikleri açısından doğru kişiyi belirlemek büyük önem taşımaktadır.
“İşimi zorlaştırmasın” diyerek kendi çevrenizden birinin yönetim
kuruluna katılmasını istemek yerine, geçmiştekiler de dahil olmak üzere
her kararınızla ilgili hesap vermeye hazır olmak, şirketinizi daha ileri
taşıyacak yönetim kurulu performansının önünü açacaktır.
‘Niyet’ çok önemli
Bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunda ‘niyet’i çok önemsiyorum.
“İrade gösterdim, bir karar aldım ve bunu gerçekleştirinceye,
tamamlayıncaya kadar her türlü zorluğu göğüslemeye hazırım, bu yolda
hedefime ulaşacağım” anlamını taşıyan ‘niyet’i, ‘niyet etme’yi; manasının
hem kapsamı hem de gücü itibariyle bu konuya çok uygun buluyorum.
Zira siz, bir bağımsız üye kazandırarak yönetim kurulunuzu güçlendirmek
istediğinizde bu gelişme; şirketinizi daha fazla demokratikleştirecek.
Fikir ve önerileriniz; üzerinde konuşulurken yeri gelecek eleştirilecek,
belki kabul edilmeyecek. Kararlarınızın performansı değerlendirilecek,
hatta geçmişteki kararlarınız sorgulanabilecek. Doğru bir bağımsız
üye, her türlü değerlendirmenin, biraz önce de altını çizdiğim gibi; aile
dışında birisi olarak rasyonel şekilde yapılmasını sağlayacak. Bu sürecin
şirkete katma değeri çok büyük olduğu kadar; duygusal kısmı da çok iyi
yönetilmesi gereken, bağımsız üyenin kişilik özelliklerinin devreye girdiği
bir aşama olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bağımsız üyenin, empati ve
iletişim yeteneğini kullanarak geliştirdiği üslubu büyük önem taşıyor. Aile
tarafından bakılınca da bağımsız üye konusundaki ‘niyet’, kurumsallaşma
sürecinde belirleyici rol oynuyor.
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Dr. Burak Koçer

ASPEN FAMILY BUSINESS GROUP INTERNATIONAL ASSOCIATE

“AİLE İÇİ DİNAMİKLERE
DEĞİL, ŞİRKETİN İHTİYACINA
ODAKLANILMALI”
Burak Koçer, 2013’ten beri Aspen Family Business Group bünyesinde
şirket sahibi aileler için kurumsal yönetim konusunda danışmanlık
hizmeti veriyor. Aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(TKYD) Yönetim Kurulu Üyesi. Koçer’e göre, aile şirketlerindeki haleflik
planı sadece şirket yönetiminin sonraki nesle nasıl aktarılacağının
tasarlanmasından ibaret değil, aynı zamanda şirketin geleceğe
hazırlanması da. Koçer, bu noktada bağımsız üyelerin önemli olduğunu
düşünüyor, “Tecrübeli bağımsız üyelerin yapacağı katkıyla haleflik
planı, aile içi dinamiklere göre değil, şirketin geleceği için ihtiyaç
duyulan liderlik tarzına odaklanarak geliştirilebilir” diyor.

“B

ir aile şirketinin sonraki nesle geçişi, birçok açıdan karmaşık
ve sonuçları bakımından kritik bir süreç. Bu nedenle, şirket
lideri emekliliğe ayrılmaya karar vermeden önce planlanarak,
gerekli hazırlıkların yapılması, bu geçişin mümkün olduğunca başarıyla
tamamlanması açısından büyük önem taşır.
Haleflik planı, sadece şirket yönetiminin ve hisselerin bir sonraki nesle
nasıl aktarılacağının planlanması değil, aynı zamanda kurumsal yönetim
çerçevesinden başlayarak, liderlik tarzı ve karar alma süreçleri de dâhil
olmak üzere şirketin geleceğe hazırlanmasını içerir. Dolayısıyla şirketin
geleceğini ilgilendiren bu hassas sürecin, yönetim kurulu tarafından çok
yönlü şekilde yönlendirilmesi gerekir.
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Haleflik planı ne zaman başlamalı?
Haleflik planı, çoğunlukla şirket lideri emekli olmaya hazırlandığında
gündeme gelen bir konu olarak değerlendirilir. Gerçekte ise potansiyel
haleflerin çocukluğuna kadar uzanan bir süreci içerir. Çocukların
tatmin olacakları hayat tarzına karar vermeleri ve kendilerini buna göre
hazırlamaları, haleflik planının ilk adımlarıdır. Moores and Barrett
tarafından sunulan dört aşamalı liderlik gelişim süreci7 haleflik planının
döngüsel özelliğini anlamlı şekilde ortaya koyuyor:
1. İşi öğrenmek
2. Aile işini öğrenmek
3. Liderliği öğrenmek
4. Bırakmayı öğrenmek
Aile üyesi istihdam politikasında, aile fertlerinin şirkete katılmak için önce
aile işi dışında bir şirkette tecrübe kazanmaları ve terfi etmeleri koşulu
aranmasını, bu sürecin ilk adımının bir gereği olarak düşünebiliriz.
Aile işini öğrenmek
Potansiyel halefler şirkete katıldıktan sonra, gelecekte şirketin
operasyonlarına liderlik yapmak için ihtiyaç duyacakları iş tecrübesini
geliştirebilecekleri bir kariyer planı hazırlamak, haleflik planının en
önemli adımlarından biridir. Farklı departmanları içeren bir rotasyon
planı izleyerek şirketin tabi olduğu kritik başarı faktörlerini tanımak,
potansiyel haleflerin gelişim sürecini destekleyen etkili bir yöntemdir.
Rotasyon planı, halef adayının hangi aşamada hangi departmanda
çalışacağı belirlenerek belli bir takvim planı kapsamında uygulanmalı ve
rotasyonun her aşamasının sonunda şirket lideri ve departman liderleriyle
gözden geçirilerek desteklenmeli.
Liderliği öğrenmek
Haleflik planının başarıyla uygulanması, potansiyel halefe, şirketi geleceğe
taşımak için ihtiyaç duyulan liderlik davranışını ortaya koyacağı konusunda
güven duymayı gerektirir. Bunun için rotasyon sürecinin ardından kritik
konumdaki üst düzey bir profesyonel yöneticiden mentorluk desteği almak
ve belli ölçüde yetki devriyle üst yönetimin karşı karşıya kaldığı kritik
karar süreçlerini tanımak, potansiyel halefin liderlik yeteneğinin gelişimini
destekler. Belli bir vadede potansiyel halefin, üst yönetim ekibinin bir üyesi
olarak ve belli bir iş fonksiyonunun sorumluluğunu üstlenerek, bir lider
adayı olarak gelişimi daha yakından gözlemlenebilir.
7

Ken Moores and M. A. Barrett (2003): Learning Family Business: Paradoxes and Pathways, Ashgate Publishing
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Tecrübeli üst düzey yöneticilerle iş birliği yapmak, liderlik gelişimi için
destekleyici bir ortam sağlar. Buna karşın yönetim kurulunu bu amaçla
kullanmak ve potansiyel halefleri liderliğe hazırlamak amacıyla yönetim
kurulu üyesi yapmak, şirketin geleceğini şekillendirmek için ihtiyaç
duyulan güçlü yönetim kurulu ortamından fedakârlık yapılması anlamına
gelir. Bu nedenle yönetim kurulu üyeliği için belirlenen yetkinlik, iş
tecrübesi ve kişilik özelliklerinde, haleflik planı gerekçesiyle istisna
uygulanmamalı. Yönetim kurulu; potansiyel halefler için bir gelişim alanı
değil, haleflik planının tasarlanıp başarısının takip edileceği yer olarak
konumlandırılmalı.
Bırakmayı öğrenmek - Liderliğin devri
Haleflik planlamasında çoğunlukla liderin devretme isteği veya halefin
devralmaya ne kadar hazır olduğu konusuna odaklanılır. Bu faktörlerden
herhangi birinin veya her ikisinin eksik olması durumunda, aile şirketinin
haleflik sorununun üstesinden gelme kabiliyeti sınırlı olacaktır. Ancak
bu bakış açısı, haleflik planlaması karşısındaki iki büyük engele işaret
ederken, ikisi arasındaki etkileşimi göz ardı etmektedir. Wendy Handler,
bu etkileşimin önemine vurgu yaparak haleflik sürecini, önceki nesil ve
yeni nesil arasındaki karşılıklı rol ayarlaması olarak tanımlıyor.8
Haleflik planının uygulanmasında sıklıkla karşılaşılan durumlardan
biri de mevcut liderin bırakmaya istekli olmamasıdır. İyi tasarlanmış ve
yönetim kurulu tarafından yönlendirilen bir haleflik planı, aile şirketi
lideri ile potansiyel halef arasında karşılıklı etkileşimin belirgin bir süreç
olarak planlanmasını ve beklentilerin somut şekilde ortaya konulup takip
edilmesini sağlayarak liderlik geçişini destekler.
Dünyadaki dönüşümün hızı, başarılı bir şirket liderinin ortaya koyması
gereken davranış özelliklerini de köklü şekilde etkileyebiliyor. Örneğin,
iletişim hızının bugünle kıyaslanamayacak seviyelerde olduğu 1990’lardan
önce işini kuran bir girişimci için, ‘işe sahip çıkmak’ herkesten önce
gelip en son çıkmak anlamına gelebilirken, bugün herkesin her yerden
erişilebilir ve işi takip edebilir olduğu bir dünyada çok daha farklı bir bakış
açısı hâkim olmaya başlamıştır. Bu nedenle potansiyel halefin yeterliliğinin
değerlendirileceği kriterler, aile şirketi liderinin kişisel tecrübesine göre
değil, şirketin gelecekteki ihtiyaçları üstüne inşa edilmeli. Şirketin gelecekte
8

Wendy C. Handler (1994): “Succession in Family Business”, Family Business Review
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nerede olmayı hedeflediği, bunun için nasıl bir kurumsal yönetim ve liderlik
tarzına ihtiyaç duyulduğu; bu noktada yönetim kuruluna yol gösterecektir.
Aile şirketinde yönetim kurulunun liderlik geçişinde yapacağı en önemli
katkılardan biri de şirketin, kurucunun bilgi ve yeteneklerine bağımlı bir
iş modeline dönüşmesini önlemektir. Kritik kararların yönetim kurulu
masası etrafında gerekli donanıma sahip kişilerce alınması, aile şirketi
liderinin yıllar içinde geliştirdiği sezgilere dayalı karar alma yeteneğinin,
şirket hafızasına aktarılmasına katkı sunar. Bu bilgi birikimi, şirketin ticari
başarısının ve şirket değerinin, liderin çalışma hayatıyla sınırlı kalmasını
önleyerek haleflik geçişini destekleyen bir yönetim kurulu ortamı
oluşturulmasını sağlar.
Servete katkı yapan nesil sorumluluğu
Potansiyel haleflerin değerlendirilmesi için belirlenen kriterler arasında
‘yeni iş fırsatları’ da önemli bir başlık olarak değerlendirilmeli. Çünkü aile
şirketlerinin geleceğinin güvence altına alınması, her neslin servete katkı
yapan nesil sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir. Bazı aile şirketlerinde
yönetim kurulu tarafından potansiyel halef olarak değerlendirilen birden
fazla aile üyesi bulunabileceği gibi, aile şirketi lideri yetkisini devretmeye
hazır olduğunda yüksek potansiyelli ancak bu sorumluluğu üstlenmek
için daha fazla tecrübe kazanması gerektiği düşünülen bir aile üyesi de
olabilir. Adaylardan hiçbiri planlanan liderlik geçişi için zamanında hazır
olmayacaksa, yönetim kurulu yeni lider arama sürecini aile dışından
adayları kapsayacak şekilde genişletebilir. Şirkete liderlik yapmak için
belirlenen kriterleri taşıyan ve aile şirketinin kültürüne uyum sağlayabilecek
aile dışı bir profesyonel, şirket için en uygun kişi olabilir ve gelecek nesil
liderler için de köprü oluşturmayı sağlayabilir.
Bitirirken
Aile şirketlerinde haleflik planı birbirini destekleyen iki boyutlu bir
süreç (devretmek ve devralmak) olarak yönetilmeli. Bu süreçte hassas
kararların aile ve şirketin menfaatleri doğrultusunda objektif kriterlere
göre verilebilmesinde güçlü ve yetkin bir yönetim kurulu kilit rol oynar.
Tecrübeli bağımsız üyelerin yapacağı katkıyla haleflik planı, aile içi
dinamiklere göre değil, şirketin geleceği için ihtiyaç duyulan liderlik
tarzına odaklanarak geliştirilebilir.
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Tanıtım
MY Executive
MY Executive, iş dünyasının üst düzey yönetici ihtiyacına cevap vermek
amacıyla, Müge Yalçın tarafından 2005 yılında kuruldu. Arthur Andersen
ve EY gibi dünyaca ünlü uluslararası kuruluşlarda uzun yıllar çalıştıktan
sonra, bu alandaki deneyimi ve bilgi birikimiyle MY Executive çatısı
altında buluşan güçlü bir ekip; bugüne kadar 600’den fazla şirkete, toplam
2 bine yakın üst düzey yönetici sağladı.
Uluslararası kalite ve etik standartlarıyla danışmanlık hizmeti veren
MY Executive, sunduğu kaliteli çözümlerle, iş ortağı olarak gördüğü
müşterilerinin beklentilerinin ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Şirket,
iş ortaklarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayarak memnuniyetlerini
sürekli artırma misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Doğru yönetim kurullarının oluşturulması odağı
Üst düzey yönetici temininin yanı sıra kişisel olarak çalışmalarında ‘doğru
yönetim kurullarının oluşturulması’ konusuna odaklanan Müge Yalçın, iş
dünyasından gelen bağımsız yönetim kurulu üyesi ihtiyacı taleplerine bu
yaklaşımla cevap vermektedir. Zira doğru oluşturulmuş, etkin bir şekilde
çalışan güçlü yönetim kurulları, şirketlerin sürdürülebilir başarısında
belirleyici rol oynamaktadır.
İş dünyasına sunulan yayınlar
MY Executive ilk yayını olan ve iş dünyasından önemli isimlerle yapılan
röportajlarla birlikte kapsamlı bir anket çalışmasının sonuçlarının da
yer aldığı ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ adlı kitabı, 2011 yılında
yayınlamıştır. Aynı formatla hazırlanan ‘Dijital Dönüşüm Direktörleri’
kitabı da 2016 yılında iş dünyasının dikkatine sunulmuştur. Okumakta
olduğunuz ‘Aile Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ kitabı,
şirketin iş liderlerine sunduğu üçüncü yayınıdır.
Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı
MY Executive, ‘doğru yönetim kurullarının oluşturulması’ konusundaki
çalışmalarını 2021 yılında yeni bir seviyeye taşımıştır. ‘Aile Şirketlerinde
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Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ kitabının çalışmalarının yanı sıra
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nden (TKYD) gelen davetle birlikte,
‘Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı’ hazırlanmıştır.
TKYD ve MY Executive iş birliğiyle, hayata geçirilen Yönetim Kurullarının
Güçlendirilmesi Programı aynı zamanda ülkemizde kurumsal yönetim
ilkelerinin yaygınlaşmasına ve güçlenmesine hizmet etmektedir. Kısaca
MYBoardMember (www.myboardmember.com.tr) olarak adlandırılan
proje, birbirinden bağımsız iki bölümden; ‘Bağımsız Üye Yerleştirme
Programı’ ve ‘Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme
Programı’ndan oluşmaktadır. Şirketlerin yönetim kurullarında eksik
gördükleri yetenek setlerini bağımsız üyelerle gidermelerine destek
olmak amacıyla hazırlanan Bağımsız Üye Yerleştirme Programı, MY
Executive tecrübesiyle ve teknik altyapısı kullanılarak yönetilmektedir.
MYBoardMember projesinin diğer bölümü olan Yönetim Kurulu
Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı da eğitim, tecrübe paylaşımı
webinarları, mentor-menti görüşmeleri ve Galatasaray Üniversitesi
tarafından hazırlanan yönetim kurulu simülasyonları olmak üzere toplam
dört bölümden oluşmaktadır. Bu programla yönetim kurulu üyelerinin,
bağımsız üyelerin ve üye adaylarının; desteklenmesi, güçlendirilmesi ve
kurumlara sağladıkları katma değerin artırılması hedeflenmektedir.
Uluslararası kalite ve etik standartlarında hizmet
MY Executive bankacılıktan hızlı tüketim ürünlerine, otomotivden inşaat
ve ilaca, turizmden imalata kadar pek çok farklı sektöre hizmet sunmaktadır.
Uluslararası kalite ve etik standartlarında hizmet veren MY Executive
ekibi, uzmanlıklarını geniş mesleki deneyim ve birikimle birleştirmeyi
başararak destekleyici bir ekip ruhu, kalite ve sorumluluktan oluşan bir
ortak kültürle çalışmaktadır. Profesyonel birikimleri sonucu müşterilerin
ihtiyaçlarını en kısa zamanda farklı perspektiflerden değerlendirerek en
hızlı çözümü sunmaktadır. MY Executive, üst düzey yönetici seçme ve
değerlendirme alanında uluslararası kalite ve etik standartlarında verdiği
hizmetle, müşterileri için değer yaratarak bu alanda en beğenilen ve en
fazla tercih edilen şirket olma vizyonuyla ilerlemektedir.

www.myexecutive.com.tr

184

l

A İLE Ş İRKETLERİNDE B AĞIMSIZ Y ÖNETİM K URULU Ü YELİĞİ

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetim
anlayışının ülkemizde tanınmasına, gelişmesine ve en iyi uygulamalarıyla
hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.
Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa
edilen bu anlayış, tüm kurum, kuruluş, şirket ve ülkeler için sürdürülebilir
başarının da temelini oluşturmaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin, benimsenmesi ve güçlü bir şekilde
uygulanması için liderlik ve rehberlik misyonuyla hareket eden TKYD,
bünyesinde oluşturduğu çalışma gruplarıyla faaliyetlerinin etkinliğini
artırmaktadır. Eğitim ve ihtisas programlarının, Anadolu seminerlerinin
ve webinarların yanı sıra her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kurumsal
Yönetim Zirvesi ve Ödülleri de bu misyona hizmet etmektedir. Uluslararası
bir platform olma özelliği taşıyan Kurumsal Yönetim Zirvesi, sektör ayrımı
olmaksızın tüm iş dünyası tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilmektedir.
Uluslararası iş birlikleri
Uluslararası projelere de imza atan TKYD bu çerçevede; Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD), Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI), Uluslararası Finans Kurumu
(IFC) gibi önemli kurumlarla iş birlikleri gerçekleştirmektedir. TKYD
Yayınları, kurumsal yönetim konusundaki uluslararası makale, araştırma
ve raporları derleyerek, ülkemizde iş dünyasının yararlanabilmesi için,
www.kurumsalyonetimkutuphanesi.com adresinden açık kaynak olarak
sunmaktadır. Bütün bu çalışmaları ile özel sektör, kamu kuruluşları,
düzenleyici kurumlar, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademik dünya
arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının
gelişmesini sağlamaktadır.
Kurumsal yönetimde referans kurum olma vizyonu
Kurumsal yönetim konusunda uzmanlığına başvurulan referans kurum
olmak vizyonuyla hareket eden TKYD, 2021 yıl sonu itibarıyla 700’ü aşkın
bireysel ve 80’e yakın kurumsal üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
TKYD; Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’nın (ICGN) üyesi, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı ve
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu kurucuları arasındadır.
www.tkyd.org

