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Sayın konuklar ve de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Baúkanlı÷ını yaptı÷ım TÜSøAD ùirket øúleri Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Risk
Yönetimi Çalıúma Grubu tarafından düzenlenen “Kurumsal Risk Yönetimi ve 2008 Yılı Risk
Öngörüleri” baúlıklı seminerimize hoú geldiniz.
Bugün burada Risk Yönetimi Çalıúma Grubumuz tarafından hazırlanan “Kurumsal Risk
Yönetimi” baúlıklı raporun tanıtımı ve sunumunu yapmayı amaçlıyoruz. Bu sunumun
ardından finans ve reel sektörde faaliyette bulunan úirketlerin kurumsal risk yönetimi
konusuna yaklaúımlarını de÷erlendirece÷iz. Seminerin ikinci bölümünde ise 2008 yılında
úirketleri bekleyen risk alanlarını, iç ve dıú ekonomik durum, enerji arzındaki yetersizlik ve iç
ve dıú politika sorunları çerçevesinde çok de÷erli konuúmacılarımız eúli÷inde tartıúmaya
açaca÷ız.

De÷erli konuklar,
2008 yılında dünya ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Hepimizin bildi÷i gibi 2007
yılına ait veriler, son yıllarda istikrarın getirdi÷i büyüme döneminin artık sonuna gelinmiú
oldu÷unu göstermektedir. 2007 yılı, kriz sonrasında sa÷lanan istikrar ortamının getirdi÷i
yüksek büyüme sürecinin son yılı olmuútur.
2008 yılına girildi÷inde ise ekonomik göstergelerdeki bozulmanın yanı sıra, uluslararası
piyasalardaki koúuların da de÷iúmiú oldu÷unu görüyoruz. Artık dünya ekonomisi, geliúmekte
olan ekonomilerin yüksek performans göstermesine elveriúli olmaktan çıkmıútır.
Uluslararası finansal piyasalarda baúlayan dalga, reel ekonomiyi de tehdit etme noktasına
gelmiútir. Bu sebeple risklerin ve daha önemlisi risk algılamasının arttı÷ı, artaca÷ı bir döneme
girmiú bulunuyoruz. Risk algısının arttı÷ı dönemler, finansal piyasaların çok daha seçici, çok
daha titiz davrandı÷ı dönemlerdir. Ekonomik kırılganlıkların, ertelenen reformların bedelinin
daha yüksek oldu÷u dönemlerdir.
Böyle dönemlerde, istikrarlı siyasete ve ekonomiye sahip, verimlili÷i ve rekabeti destekleyen
uygulamalarını tamamlamıú ve risk yönetimi yapabilen ekonomilerin di÷erlerine göre daha az
zararla çıkaca÷ı muhakkaktır. Söz konusu zararları en aza indirgemek için hükümetler gerekli
ekonomik önlemleri almakla yükümlü olsalar da do÷ru risk algılamasını úirket kültürünün bir
parçası haline getirmek ve belirlenmiú olan bu politika çerçevesinde faaliyette bulunmak
úirketlerin yükümlü÷ündedir.

De÷erli konuklar,
Risk, iú hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumların hissedarlarına mümkün olabilen en
yüksek de÷eri sa÷layabilmeleri faaliyet göstermekte oldukları tüm iú kollarında karúı karúıya
olunan risklerin do÷ru bir úekilde yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir. Kurumların
karúılaútıkları her fırsat beraberinde riskleri de içermektedir. Bu nedenle kurumların
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“sürdürülebilir büyüme” hedeflerine ulaúmalarında risklerini etkin bir úekilde belirlemek,
ölçmek ve yönetmek son derece önemli bir etkendir.
Günümüz iú dünyası, uluslararası pazarların geliúimi ve küreselleúme, artan verimlilik ve
maliyet düúürme beklentileri, sıkı yasal düzenlemeler, hızlı teknolojik geliúimler ve artan
rekabet koúulları nedeni ile hiç olmadı÷ı kadar bir baskı ortamı içerisinde bulunmaktadır.
Yapılan hataların kurumlara olan maliyetleri her gün artarken bu hataların telafi edilebilme
imkânları da azalmaktadır. Son zamanlarda yaúanan birçok olumsuz örnekte oldu÷u gibi artan
rekabet koúulları, risk-kazanç dengesinin iyi kurulamadı÷ı kurumlar üzerinde yok edici etkiler
do÷urabilmektedir. Gelir yaratmak yönünde yaúanan bu zorlu ortam kurumlara gelirlerini
arttırmak kadar maliyetlerini ve kayıplarını da azaltarak kazançlarını optimize etmelerinin ne
derece önemli oldu÷unu hatırlatmaktadır.
Bu sebeple, birçok úirket artık riski stratejik bir araç olarak görmeye ve riski sistematik olarak
yöneterek rekabet edebilme güçlerini sa÷lamlaútırmaya baúlamıútır. ùirketin hedefleri
çerçevesinde belirli olayların ya da koúulların tanımlanması, sonuçlarının öngörülmesi ve
bunlara karúılık bir strateji geliútirilmesi artık günümüz iú dünyasında sürdürülebilir baúarıyı
sa÷lamak için úart olmuútur. Aynı úekilde, sadece finansal riskler gibi alıúılmıú alanlara
odaklanan klasik risk yönetim anlayıúının da ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kaldı÷ı,
operasyonel ve stratejik risklerin de en az finansal riskler kadar önem taúıdı÷ı yaúanan
geliúmelerle net bir úekilde görülmüútür.
Kurumsal risk yönetimi uygulamaları, bu anlamda fırsatların yakalanması ve do÷ru
kullanılması için úirketler için en etkin araçtır. Kurumsal risk yönetimi, kurumsal de÷eri
maksimize etmek için kritik riskleri tanımlayan, bunların etkilerini hesaplayan ve kurumun
stratejileri, insan kaynakları, iú süreçleri ve teknolojik imkanları arasında bir denge sa÷layan
ve çözüm üreten bir süreçtir. Bu anlamda, kurumsal risk yönetimi iú dünyasının riske bakıú
açısını de÷iútirmekte, daha sistematik ve öngörülebilir hale getirmektedir.
Günümüz iú dünyasında her úirket paydaúlarına de÷er katma prensibini benimsemiú
durumdadır. Bu ba÷lamda, úirketler, risklerini do÷ru tanımlayarak ve proaktif stratejiler
geliútirerek paydaúlarına, yani úirket sahiplerine, çalıúanlarına, müúterilerine kısacası
toplumun tamamına daha fazla de÷er katmanın yollarını aramaktadırlar.
Tüm úirketler zaman zaman belirsizlik ile karúılaúmaktadır. Örne÷in, sıkıntılı finansal
piyasalar, sanayinin ana girdisi enerji arzındaki yetersizlikler, iç ve dıú politik dalgalanmalar
ekonomiyi ve dolayısıyla úirketleri do÷rudan etkilemektedir.
Bu aúamada önemli olan, sorumlu yöneticilik anlayıúı çerçevesinde úirketlerin paydaúlarını
belirsizlik içinde dahi de÷er kaybına u÷ratmaması ve daha fazla de÷er yaratmak için gayret
göstermesidir. Belirsizlik, de÷er kaybına neden olması ya da de÷er yaratması açısından, hem
risk hem de fırsatlara yol açabilmektedir. øúte kurumsal risk yönetimi belirsizli÷in
yönetilmesini, risk ve fırsatların beraber görülmesini sa÷lamakta ve böylece yönetimin de÷er
yaratma kapasitesi arttıran bir olgu olarak karúımıza çıkmaktadır.
Yeni ekonomik düzende yatırımcılar, yeni yatırım yapacakları, finansörler kredi
sa÷layacakları, yabancı sermaye sahipleri ortak olacakları, sigortacılar mallarını sigorta
edecekleri kurumlarda finansal performansın yanı sıra risklerin ne derece etkin yönetildi÷i
sorularını açık bir úekilde sormaya baúlamıútır. Bu ba÷lamda, düzenleyici kurumlar ve
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derecelendirme kurumları için kurumsal risk yönetimi ayrıt edici bir unsur haline gelmiútir.
Yapılan araútırmalar da kurumsal risk yönetimi uygulamalarını benimseyen úirketlerin
derecelendirme kurumları tarafından ödüllendirildi÷ini ortaya koymaktadır. Böylece úirketler
çok daha rahat finansman kaynaklarına ulaúabilmekte ve büyümelerini sürekli
kılabilmektedirler.
Ayrıca uygulamakla yükümlü oldu÷umuz Avrupa Birli÷i standartlarına, bankaların sermaye
yeterlili÷i standartlarını yeniden tanımlayan ve risk yönetimini öne çıkaran Basel II’ye ve kısa
zamanda yasalaúması beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısının getirdi÷i düzenlemelere
baktı÷ımızda, Türk ticaret hayatında ve iú dünyasında bu standartlara uyum için kurumsal risk
yönetimi anlayıúının hızla yerleúmesi gerekti÷ini de söylemek yanlıú olmaz.

De÷erli konuklar,
Kurumsal Risk Yönetiminin úirketler için ne kadar önemli oldu÷undan bahsettik.
TÜSøAD ùirket øúleri Komisyonu bünyesinde 2006 senesinde çalıúmalarına baúlayan Risk
Yönetimi Çalıúma Grubumuz, Türkiye’de faaliyet gösteren úirketlerin risk yönetim
uygulamalarının geliútirilmesine öncülük etmek amacıyla kurulmuútur. Çalıúma grubu aynı
zamanda risk yönetim kültürünün ve farkındalı÷ının tüm iú çevrelerinde geliútirilmesini
hedeflemektedir. Bu çerçevede hazırlanan ve bugün huzurlarınızda tanıtımı yapılan
“Kurumsal Risk Yönetimi” baúlıklı rapor ile úirketlere karúı karúıya olunan risklerin bilindi÷i,
kurumsal risk yönetimi ile yönetildi÷i ve bu süreçten úirket için bir kazanç yaratılabildi÷i
mesajının ulaútırılması hedeflenmiútir.
ùirketler için yatırım, kazanç, fırsat, rekabet avantajı ve büyüme kavramları arasında baúarılı
bir denge oluúturmak hayati önem taúımaktadır. Her sektörün kendi alanını ilgilendiren
riskleri bilmesi ve bu risklere karúı önlem alması, zincirin halkalarının kopmadan devamı için
zorunludur. Günümüz piyasa koúulları ancak ileriyi görebilen ve yönetebilen úirketleri ayakta
bırakacaktır.
Risk Yönetimi Çalıúma Grubu Baúkanı Dr. Tamer Saka’yı çalıúma grubunun katkılarıyla
kaleme aldı÷ı “Kurumsal Risk Yönetimi” baúlıklı raporunu tanıtaca÷ı sunum için kürsüye
davet ediyorum.
Seminerimizin tüm katılımcılar adına faydalı olmasını umar, beni sabırla dinledi÷iniz için
teúekkür ederim.
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