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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. “Kurumsal Yönetim – Piyasa
Ekonomisi ve Şeffaflõk” konulu seminerimize hoşgeldiniz.
TÜSİAD olarak, piyasa ekonomisinin bütünlüğü ve dolayõsõyla ekonomik gelişme açõsõndan
kritik öneme sahip olan “kurumsal yönetim” konusuna büyük önem vermekte ve bu konudaki
çalõşmalarõmõza her geçen gün ivme kazandõrarak devam etmekteyiz.
TÜSİAD ve Sabancõ Üniversitesi’nin ortak girişimiyle kurulan Kurumsal Yönetim
Forumu’muzun katkõlarõyla düzenlediğimiz bu seminerimizde de kurumsal yönetimin şeffaflõk
ilkesine odaklanmayõ arzu ediyoruz. Bugün, şeffaflõğõn ve kamuoyunu aydõnlatmanõn piyasa
ekonomisinde rolünü tartõşmayõ ve şeffaflõğa ulaşma yolunda kamuya ve özel sektöre düşen
görevleri masaya yatõrmayõ amaçlõyoruz.
Geçen yõlõn Mart ayõnda düzenlemiş olduğumuz “Kurumsal Yönetim” konferansõmõzda,
çuvaldõzõ biraz da kendimize batõrmayõ hedeflediğimizi söylemiş, kamuya atfettiğimiz her türlü
sorun çözülmüş olsa bile, özel sektör şirketlerinin, kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan
şeffaflõk, hesap verebilirlik, adil olma ve sorumluluk ilkelerine göre yönetilmediği bir ortamda,
dünya piyasalarõnda istedikleri yere gelip gelemeyeceklerini sorgulamõştõk.
Bu konudaki özeleştirel tutumumuz hala devam ediyor. Çünkü başarõnõn anahtarõ,
kurumsallaşmanõn öncüsü ve temsilcileri olan üyelerimizin kurumsal yönetim uygulamalarõnõ
sürekli olarak iyileştirmelerinden ve bunun sadece TÜSİAD üyeleriyle sõnõrlõ kalmayarak, tüm
özel sektör tarafõndan benimsenip, yaygõn bir şekilde uygulanõlmasõndan geçiyor.
Her fõrsatta vurguladõğõmõz üzere, TÜSİAD olarak, çok ciddi bir yeniden yapõlanma sürecinden
geçtiğimize inanõyoruz. Bu yeniden yapõlanmanõn ne sadece kamuyla ne de sadece makro
konularla sõnõrlõ kalamayacağõnõ görüyoruz.
Küreselleşen dünya piyasalarõnda, makroekonomik politikalar, tek başõna, rekabet gücünü
sağlamaya yeterli olmuyor. Modern toplumlarda refahõn yaratõlmasõnõn temel anahtarõ olan
şirketlerin ne şekilde yönetildiği, ülkenin ekonomik gelişimi açõsõndan hayati önem taşõyor. Bu
bağlamda, şirketlerdeki iyi kurumsal yönetim uygulamalarõ:
- kaynaklarõn daha verimli kullanõlmasõ,
- finansman kaynaklarõna daha ucuz, hõzlõ ve kolay ulaşõlmasõ,
- daha nitelikli istihdam olanaklarõnõn yaratõlmasõ ve
- gerek ulusal gerekse uluslararasõ sermaye piyasalarõnõn sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi
anlamõna geliyor.
Kurumsal yönetimin temel taşlarõndan biri olan şeffaflõk, yani şirketler hakkõnda bilginin doğru,
açõk, yeterli ve kõyaslanabilir olarak kamuoyuna açõklanmasõ ise piyasa ekonomisinin bir bütün
olarak varlõğõnõ sürdürmesi açõsõndan yapõsal bir önem arz ediyor.
Nitekim, şirketlerin bağõmsõz denetimi ve düzenleyici kurullara bildirmek zorunda olduklarõ
açõklamalar, bir taraftan etkin sermaye piyasalarõnõn belkemiğini oluştururken, diğer taraftan,
2

hem yatõrõmcõlarõn değerlendirmelerine hem de
kararlarõna dayanak oluşturuyor.

yöneticilerin kendi şirketlerine ilişkin

Yatõrõm kararõ verecek bir yatõrõmcõ için doğru karar verdiğinden emin olmasõ, şirketinin
başarõsõnõ devamlõ kõlmak isteyen bir yöneticinin verdiği kararlarõn en gerçekçi bilgilere
dayanmasõ, iş hayatõ açõsõndan stratejik öneme sahip bir konu. İçinde bulunduğumuz bilgi
çağõnda, şirketler hakkõndaki bilgilere, eskisine oranla çok daha rahat ulaşõlabiliyor.
Ancak burada asõl sorun, bu bilgilerin şirketlerin gerçek durumunu ne ölçüde doğru yansõttõğõ.
Piyasalarõn ve yatõrõmcõlarõn talep ettikleri bilginin, her şeyden önce, yüksek kalitede, doğru,
anlaşõlabilir ve kõyaslanabilir olmasõ gerekiyor. Bu bilginin, ayrõca, hem finansal hem de finansal
olmayan detaylarõ da içermesi gerekiyor. Eğer finansal bilgiyi bir şirketin karnesi olarak
görüyorsak, finansal olmayan bilgi de bu karnenin arkasõnda yatan süreci anlatõyor.
Türk şirketlerinin dünya piyasalarõnda kendilerini kabul ettirebilmeleri, finansman kaynaklarõna
daha kolay erişmeleri, yabancõ şirketlerin Türkiye yatõrõmlarõnõn önünün açõlmasõ ve Avrupa
Birliği’ne girmeye hazõrlanan Türkiye’nin Avrupalõ şirketler karşõsõnda rekabetçi olabilmesi,
şeffaflõk gereklerinin uluslar arasõ standartlarda ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesine
dayanõyor.
Değerli Konuklar,
Seminerimizin katõlõmcõlarõ, şeffaflõğõn önemini, gereklerini ve şeffaflõğõn sağlanmasõ için gerekli
ortamõn nasõl yaratõlacağõnõ detaylõ olarak tartõşacaklar. Benim, burada, fazla zamanõnõzõ
almamaya özen göstererek vurgulamak istediğim bir iki konu daha var.
İlk olarak, biliyoruz ki, toplumda tüm kesimler karşõlõklõ etkileşim içinde. Özel sektör
şirketlerinin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden yapõlanmalarõ ve şeffaflõğõ tüm
koşullarõyla yerine getirmeleri, kamu kesiminin de benzer bir yapõlanma sürecine girmemesi
halinde, ülke ekonomisinin gelişimi açõsõndan istenilen hedeflere ulaşmada yeterli olmayacaktõr.
İkinci olarak, geçtiğimiz yõllarda ABD’de yaşanan skandallar, gerek şeffaflõğõn önemini gerekse
gelişmiş ülkelerde bile kamuyu aydõnlatmak için şirketleri ve düzenleyici otoriteleri kapsayan
güçlü bir kurumsal yapõ oluşturmanõn zorluğunu gösterdi. Bu deneyim, aynõ zamanda, kurumsal
yönetimi kökleştirmek için kamu ve özel sektörün birlikte çalõşmasõ ve sürekli bir diyalog içinde
bulunmasõ gerektiğini de ortaya koydu. Bu anlamda, seminerimiz, kamu ve özel sektör arasõnda
tesis edilmiş olan diyaloğun bir göstergesi olarak, ülkemiz adõna son derece ümit vericidir.
Sözlerime son vermeden önce, TÜSİAD’õn kurumsal yönetimi uzun soluklu bir çalõşma konusu
olarak gördüğünü belirtmek istiyorum. Aralõk 2000’den bu yana Şirket İşleri Komisyonu
bünyesinde faaliyet gösteren “Kurumsal Yönetim” çalõşma grubumuz düzenlemiş olduğu ve
düzenlemeyi planladõğõ seminer ve toplantõlarõn yanõ sõra girişte sizlere de takdim edilen
kurumsal yönetim kodunu hazõrladõ.
Çalõşma grubumuzun faaliyetlerinin yanõ sõra, bu konudaki çalõşmalarõmõzõ, Aralõk 2002’den bu
yana, Sabancõ Üniversitesi ile ortaklaşa oluşturduğumuz Kurumsal Yönetim Forumu aracõlõğõyla
da sürdürüyoruz. Forum’un amacõ, Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarõnõn iyileştirilmesi
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ve iyi kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirecek yasal ve kurumsal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesine araştõrma ve eğitim faaliyetleri ile destek olmak ve iyi kurumsal yönetim
ilkelerinin savunuculuğunu yapmaktõr. Kamu ve özel sektör arasõndaki diyaloğun bilimsel
araştõrmalar ve görüşler üreten böylesi akademik kurumlarla da desteklenmesi, hiç şüphesiz,
ülkemizde kurumsal yönetimin tesisine etkinlik kazandõracaktõr.
Hem iş dünyasõ, hem de Türkiye açõsõndan çok önem verdiğimiz bu konuyu bir kez daha
kamuoyu gündemine taşõmak amacõyla düzenlediğimiz seminerimize, Sermaye Piyasasõ Kurulu,
İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ’nõn vermiş olduklarõ desteğe ve katõlõmlarõndan dolayõ değerli
konuşmacõlarõmõza teşekkür ediyorum. Seminerimizin, ülkemizde şeffaflõğa ilişkin en iyi
uygulamanõn hayata geçirilmesine katkõda bulunmasõnõ diliyorum.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinizi saygõyla selamlarõm.
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