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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
“Kurumsal Yönetim” konulu konferansõmõza hoş geldiniz. Kurumsal yönetim son yõllarda, bütün
dünyada uygulanan, üzerinde tartõşõlan kavramlardan biri olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
Uluslararasõ ticaretin her geçen gün serbestleşmesi, giderek uluslarüstü bir nitelik kazanmaya
başlamasõ, günümüzde pazarlarõn coğrafi sõnõrlarõnõ ortadan kaldõrmõştõr. Sürekli gelişen iletişim
ve taşõmacõlõk teknolojileri sayesinde, gerek mal ve hizmet piyasalarõ gerekse sermaye piyasalarõ
hõzla küreselleşmekte, ticaret geleneksel kalõplarõ dõşõna çõkarak daha karmaşõk bir hal almaktadõr.
Bu ortamda, ekonomik büyüme ve gelişmede özel sektörün rolü de değişmekte, önem
kazanmakta, şirketler ekonomi ve ticaretin yeni düzenine ayak uydurabilmek için kendi
yapõlanmalarõnõ da gözden geçirme ihtiyacõ duymaktadõrlar.
Kurumsal yönetim, şirketlerin şeffaflõk, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk ilkeleri etrafõnda
yeniden yapõlanmalarõnõ gerektiren ve en genel anlamõyla, kurumlarõ yönlendirme ve icraatõn
performansõnõ irdeleme sistemi olarak tanõmlayabileceğimiz bir sistemdir. Kurumsal yönetim,
özellikle de 1997 ortalarõnda başlayan ve tüm ülkelerde kurumsal yönetim standartlarõ oluşturma
ihtiyacõnõ ortaya koyan Asya finansal krizinden sonra büyük önem kazanmõştõr. Şirketlerin,
ellerindeki kaynaklarõ verimsiz bir şekilde kullanmalarõ ve bunun kurumsal olarak dõşarõdan
izlenememesi krizin boyutlarõnõ büyütmüştür. Bu bağlamda, şirketler adõna şeffaflõk ve hesap
verebilirliğin yatõrõmcõ güveni ve genel ekonomik performans üzerindeki önemi, tüm dünyaca
kabul gören bir yaklaşõm olmaya başlamõştõr.
Türk ekonomisinin güçlenmesi, şirketlerimizin uluslararasõ piyasalarda rekabet gücünü artmasõ
için kurumsal yönetim uygulamalarõnõ gündemlerimize almak zorundayõz. Türk şirketlerinin
dünya piyasalarõnda kendilerini kabul ettirebilmeleri, yabancõ şirketlerin Türkiye yatõrõmlarõnõn
önünün açõlmasõ, Avrupa Birliği’ne girmeye hazõrlanan Türkiye’nin Avrupalõ şirketler karşõsõnda
rekabetçi olabilmelerini sağlamak kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasõyla mümkün
olacaktõr.
Şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarõnõ benimsemeleri, yatõrõm kararlarõ açõsõndan neden
önemli? Çünkü, şirketlerin, uluslararasõ sermayeyi kendilerine çekebilmeleri büyük ölçüde,
yatõrõmcõlarõn yüksek standart arayõşlarõna cevap verebilecekleri bir kurumsal yönetim anlayõşõyla
mümkün olmaktadõr. Birleşmiş Milletler’in yayõnlamõş olduğu 2001 Dünya Yatõrõm Raporu’nda,
Türkiye’nin 2000 yõlõnda gerçekleşen toplam 1270 milyar dolarlõk doğrudan yabancõ yatõrõmõn
sadece 982 milyon dolarõnõ (yani sadece binde 0.77 lik bir kõsmõnõ) kendine çekebildiği
belirtilmektedir. Şirketlerimizin uluslararasõ piyasalarda finans kaynaklarõna ulaşmadaki
zorluklarõ ve bunun yüksek maliyeti gözönünde bulundurulursa, kurumsal yönetim ilkeleri
çerçevesinde yeniden örgütlenmenin aciliyeti daha iyi ortaya çõkmaktadõr.
Şirketler, yabancõ sermaye kaynaklarõna dayanmasalar bile, kurumsal yönetim ilkeleri, şirket içi
otokontrol mekanizmasõnõn oluşturulmasõnõ sağlayarak yerli yatõrõmcõya güven aşõlayacak,
borsanõn iş hacminin artõrõlmasõyla sermaye maliyetini düşürebilecek, finansman kaynaklarõnõ
harekete geçirebilecek ve kurumsallaşmayõ sağlayacaktõr.
Türkiye’nin AB adaylõğõ kapsamõnda başlayan mevzuat uyum çalõşmalarõ sonuçlandõrõldõğõnda
uyulmasõ gereken standartlardan ve yasal yükümlülüklerden de ilk olarak şirketlerimiz
etkilenecektir. Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmesinden sonra, artan rekabet koşullarõna

uyum sağlayabilmeleri açõsõndan da kurumsal yönetim ilkelerini bir an önce uygulamaya sokmak,
Türk şirket kesiminin hazõrlõklarõnõ tamamlamasõna yardõmcõ olacaktõr.
Kurumsal yönetim ilkeleri, aslõnda sadece özel sektör şirketlerine yönelik kavramlar olarak
algõlanmamalõdõr. Şeffaflõk, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk, yönetim konusunda genel
olarak benimsenmesi gerekli olan genel ilkelerdir. Özel sektör kuruluşlarõ kadar kamu
yönetiminin de bu ilkeler etrafõnda yeniden yapõlanmasõ gerektiğini düşünüyoruz. Zira kurumsal
yönetim ilkelerinin uygulanmasõ, bir anlayõş değişikliğinin de ifadesidir. Şeffaflõk ve hesap
verebilirlik ilkeleri etrafõnda örgütlenmiş bir kamunun, devlet-vatandaş ilişkilerinin yeniden
tanõmlanmasõ ihtiyacõna cevap verebileceği inancõndayõz.
TÜSİAD, kurumsal yönetimle ilgili çalõşmalarõna, Aralõk 2000’de kurularak Şirket İşleri
Komisyonu bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Kurumsal Yönetim Çalõşma Grubu ile hõz
verdi. Bu süre içerisinde, çalõşma grubumuz dünyanõn hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerindeki kurumsal yönetim ilkelerini ve kodlarõnõ inceleyerek tartõştõ, Türkiye’deki şirket
uygulamalarõnõ ve Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerini gözden geçirdi ve
Türkiye’ye yönelik bir kurumsal yönetim kodu oluşturdu. Henüz taslak halindeki bu kod, nihai
halini almak üzere üyelerimizin görüşlerine açõldõ. Bu çalõşmaya paralel olarak, ülkemizde
konuya ilişkin mevcut uygulamalarõ tespit etmek amacõyla bir de anket çalõşmasõ yapõldõ. Anket
çalõşmasõ ve Kurumsal Yönetim Kodu’na kõsa zaman içinde son şekillerini vererek, kamuoyuyla
paylaşmayõ arzu ediyoruz.
TÜSİAD için uzun dönemli bir çalõşma olarak gördüğümüz bu konuyu, kamuoyu gündemine
taşõmak amacõyla, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’nõn katkõlarõyla düzenlediğimiz
“Kurumsal Yönetim: Türkiye’de İş Hayatõnõn Değişen Çehresi” konulu konferansõn, şirket
kesiminin konuya verdiği öneme ve uygulamalarõna katkõda bulunmasõnõ diliyoruz.
Teşekkür ederim.

