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27 Kasım 2013 

BURSA KURUMSAL YÖNETİM 

RAPORU TARTIŞMAYA AÇILDI 
 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin StratejiCo işbirliğinde hazırladığı 

“Bursa Kurumsal Yönetim Algı Araştırması” TKYD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Göçmen, Borsa İstanbul Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan, İş Yatırım 

Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç katılımlarıyla 

düzenlenen panelde değerlendirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev 

sahipliğinde düzenlenen panel ilgi ile karşılandı.   

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesi 

kapsamında 27 Kasım 2013 tarihinde Bursa’da idi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev 

sahipliğinde düzenlenen panel, medya ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi. 

Toplantının açılış konuşmalarını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ 

Onur ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen yaptı. Açılış konuşmalarının ardından 

düzenlenen paneli Bursalı işadamları ilgi ile takip etti.  

 

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen açılış konuşmasında, 2003 yılında kurulan 

TKYD’nin, aile şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışını benimsemesi ve kurumsal yapılarının 

güçlendirmesi amacıyla bu buluşmaları düzenlediklerini belirterek, “Projemiz, kurumsal 

yönetim ilkelerini Türk ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine yakınlaştırma çabasının 

bir ürünüdür” dedi. Ülke kalkınmasında büyük önemi olan kurumsal yönetim anlayışının 

yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini de belirten Göçmen, “Uluslararası alanda rekabetçi olmak,  

aileler tarafından ortaya konan değeri gelecek kuşaklara aktarmak ve ulusal ekonomiye 

katkıda bulunmak sorumluluğuna sahip aile şirketlerinin, bir kurum kültürü oluşturmalarının 

yararlarına dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu. 

 

İş dünyasını yüzde 95’i oranla aile şirketleri oluşturuyor 

Türkiye’de iş dünyasının yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin temellerini güçlendirmek ve 

uluslararası standartlarda bir yönetim ve kontrol yapısına sahip olmalarını sağlamak zorunda 

olduklarını da belirten Göçmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aile şirketlerinin sürdürülebilir bir 

başarı ile ticari ömürlerini uzatmaları ancak kurumsallaşmakla mümkün olabilir. Kurumsal 

yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında kendilerini 

yenileyebilen şirketler, küresel pazarlarda önemli bir rekabet gücüne sahip olabilirler.”  

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise yaptığı konuşmada; 

“Böyle nitelikli bir seminere ev sahipliği yapmaktan ve birbirinden değerli isimleri BTSO çatısı 

altında buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye olarak dünyanın en büyük ilk 10 

ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu hedefe ancak, özel sektörümüzü büyüterek  
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ve dünyaya entegre ederek ulaşabiliriz. Şirketlerimizin rekabet gücünün yükselmesi ve 

küresel arenada boy göstermeleri ise, finansal ve operasyonel açıdan dünya ile aynı yönetim 

ferkansını yakalamakla mümkün olacaktır. Kurumsal yönetim anlayışını içselleştiren 

şirketlerimizin rekabet güçlerini arttırmasıyla birlikte, sağlıklı bir hukuksal çerçeveyle bağımsız 

düzenleyicilerin performansı ülkemiz ekonomisini geleceğe taşıyabilir” dedi. 

 

Açılış konuşmalarının ardından bir konuşma yapan Dünya Bankası Grubu'nun özel sektöre 

yönelik kuruluşu IFC'nin Türkiye Direktörü Carsten Mueller, “uluslararası bir yatırımcı olarak 

IFC'nin hem yatırım hem de danışmanlık hizmetleriyle tüm dünyada kurumsal yönetimi ve 

özel sektör kuruluşlarının sürdürülebilir büyümelerini desteklediğini” söyledi. Mueller 

konuşmasına şöyle devam etti: "Kurumsal yönetim sadece finansman kaynaklarına erişim 

amacıyla uygulanmadığı  ve içselleştirilerek kurum kültürünün parçası haline getirildiği zaman 

şirketlerin daha iyi performans göstermesini sağlıyor. Bir yatırımcı olarak IFC yatırım yaptığı 

kuruluşları kurumsal yönetim açısından değerlendirir ve şirketlerle beraber çalışarak bu 

alanda gelişimlerine destek olur.”  

 

IFC'nin Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır özel sektörü desteklediğini ve Türkiye'nin tüm dünyada 

IFC'nin faaliyet gösterdiği en büyük ikinci ülke konumunda olduğunu söyleyen Mueller, 

IFC'nin merkez Washington dışındaki en büyük ofisinin İstanbul'da yer aldığını ve buradan 50 

ülkeye hizmet verildiğini belirtti. 

 

Bursalı Aile Şirketlerinin Beklentisi İtibar ve Marka Değeri Yaratmaya Odaklanıyor  

Dr. Artunç Kocabalkan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panele; TKYD Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Göçmen, Borsa İstanbul Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan ve İş Yatırım Menkul 

Değerler Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç panelist olarak katıldı. Panelde, TKYD tarafından 

Türkiye genelini kapsayan ve birebir görüşmelerle yapılan “Kurumsal Yönetim Algı 

Araştırması” projesinin Bursa ayağından elde edilen bilgiler ile “Kurumsal Yönetim” konusu 

Bursa merkezli olarak tartışmaya açıldı.  Bursalı ana hissedar ve aile şirketleri ile yapılan 

birebir görüşmeler ile oluşan rapora göre; profesyonel yöneticiler kurumsal yönetim ilkelerinin 

hayata geçirilmesinde kilit noktadalar, iyi örnekler aileyi motive ederken bu inançla hareket 

etmeyen profesyoneller alınan mesafenin kaybedilmesine neden olabiliyor. Rapordan elde 

edilen diğer bir çarpıcı sonuç ise Bursa’da ana hissedar konumundaki ailelerin şirkete olan 

yatırımlara ağırlık verdiği ve mütevazı bir çizgide yaşamlarını sürdürmeyi tercih ettikleri 

yönünde. Ailelerin beklentisi itibar ve marka değeri yaratmaya odaklanıyor ve ekonomik 

değer genellikle ikinci sırada kalıyor. Öte yandan ailelerin ilişki yönetimi konusuna eğilmesi 

gerektiğine olan inancın yüksekliği, kurumsal yönetimi içselleştirme sürecinin hızlanacağının 

bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. 

 

TKYD panelleri; İzmir, Kayseri ve Bursa’nın ardından; 16 Nisan 2014 tarihinde Gaziantep, 4 

Haziran Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek.   
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Hakkında 

Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi 

misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil 

toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine 

inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olmayı hedefleyen 

TKYD; özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya 

arasında bir iletişim ağı kurarak, kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir. 

 

647 bireysel, 33 kurumsal üyenin katkılarıyla çalışmalarına devam eden Türkiye Kurumsal Yönetim 

Derneği; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Center for International Private Enterprise, IFC, Dünya 

Bankası, OECD ve benzeri kuruluşlarla ulusal ve bölgesel projeler hazırlamakta ve yönetmektedir. 

 

TKYD, 2003 yılından bu yana, Anadolu’nun 30 ilinde, 1.800 ana hissedar ve profesyonel yöneticiye 

yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlememiştir.  
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