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Kurumsal Yönetim İlkelerinde Değişiklik 

SPK Kurumsal Yönetim 
İlkelerine uymayan 
borsa şirketlerine 'sert 
yaptırım' kararları 
getirildi.Yönetim 
kurulu üyelerini, ilgili 
düzenlemelere aykırı 
seçen veya bu ilkelere 
uyum amacıyla  
değişikliğe gitmeyen 
borsa şirketlerine 
yargı yolu göründü. 

Hazım Kantarcı:  

”Kurumsallaşmak zor!” 

Hazım Kantarcı Sabancı Holding’de 

uzmanlıktan başlayıp CEO’luğa  kadar 

yükselen profesyonel kariyerini, 32 yıllık 

deneyimlerini ve anıları CEO KANTARCI 

adlı kitabında okuyucularıyla paylaşıyor. 

 
 
Aralık Ayı Konferanslarla Geçti 
 
OpRisk Turkey 2012 ve TÜRMOB 
tarafından düzenlenen Türkiye Haksız 
Rekabet Kongresi’ nde CGS Center da yer 
aldı. 

“Akdenizde Yükselen Değer : Mersin Technoscope”  

Mersin Teknopark çalıştayı, Mersin Teknopark ve Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi(CGS 

Center) tarafından 03 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirildi. 

 

 Yoğurt dünyasının Steve Jobs’ u 

olarak tanımlanan Hamdi Ulukaya ve 

Chobani. 

Bunu Biliyor Musunuz? 

Avrupa’da NEET(Young people not in 

employment, education or training) olarak 

tanımlanan çalışmayan ve eğitim görmeyen ve 

“Kayıp Kuşak” olarak nitelendirilen 15-29 yaş 

arası 15.6 milyon kişiyi içinde barındıran grubun 

ekonomiye kaybının tahmini 841 milyar TL 

olduğunu biliyor musunuz? 

Sayfa: 2 

Sayfa: 3 

Yılın Girişimcisi Sayfa: 3 

Sermaye Piyasalarından Haberler 

 Avrasya Sermaye Piyasalarının Gelişimi için 

Kurumsal Yönetim Grubu’nun Üçüncü Toplantısı 
İstanbul’da Yapıldı. 

 Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin 

Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
Yayınlandı. 

Sayfa: 4 

Sayfa: 6 
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Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Tebliğ’de  Değişikliğe Gidildi 

Bağımsız Üyelere İlişkin Değişiklik 

  Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve 
uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri: IV No: 56)’de 
değişiklik yapılmasına dair tebliğ( Seri:IV, No: 57) ile  
“ Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş 
sayılma” kriterini, bağımsız üyelerden, en az 
yarısının sağlaması yeterli sayılmıştır. Bunun yanı 
sıra bağımsız yönetim kurulu üyesi olabilmek için “ 
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve 
üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine 
getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman 
ayırabiliyor olması” şart koşulmuştur. 

  Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı 
toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. 
Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında 
küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her 
durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. 

  No: 56’daki 4.3.5 maddesi, No:57 ile “Bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar 
olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri 
mümkündür.”  olarak değiştirilmiştir. 

  Ayrıca  kurumsal 
yönetim ilkelerine “ 
Yönetim kurulunda 
en az bir kadın üye 
bulunur.” maddesi 
eklenmiştir. 

  Kurumsal yönetim 
ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin 
tebliğ (Seri: IV No: 56)’de değişiklik yapılmasına dair 
tebliğ( Seri:IV, No: 60) ile No : 56 daki bağımsız üye 
tanımının istihdamına ilişkin bir tanımlama 
bulunmazken, No: 60 taki düzenleme ile, istihdam 
tanımına “önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek 
yönetici pozisyonu” açıklaması eklenmiştir. Ayrıca 
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin “Bağlı oldukları 
mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim 
üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye 
olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor 
olması” kuralı da No:56’ ya eklenen bir diğer madde 
olmuştur. 

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayan 
borsa şirketlerine 'sert yaptırım' kararları 

getiriyor 

  Kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve 
uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri: IV No: 56)’de 
değişiklik yapılmasına dair tebliğ( Seri:IV, No: 61) ‘e 
göre 30 Haziran 2012 tarihine kadar bağımsız 
yönetim kurulu üyesi seçmeyen ya da ilgili 
düzenlemelere aykırı seçen veya bu ilkelere uyum 
amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmayan 
borsa şirketlerine yargı yolu gözükmüştür. 
Yapılan değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu 
borsa şirketlerinde, zorunlu Kurumsal Yönetim 
İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir 
kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve 
işlemlerin iptali talebiyle 31 Aralık 2012 tarihine 
kadar Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabileceği 
belirtilmiştir.  

Borsa Şirketlerine Uyum Önerisi Sunulacak 

  SPK borsa şirketlerinde, zorunlu kurumsal yönetim 
ilkelerine  aykırı olan durumlarda gerekirse ihtiyati 
tedbir kararı ile  mevzuata aykırılığının tespiti ve 
işlemlerin iptalini Asliye Ticaret Mahkemesi’nden 
talep edebilecek ve bu talebe ilkelere uyum 
sağlamak üzere yapılması gerekli görülen işlemleri 
içeren bir uyum önerisi eklenecektir. Bu uyum 
önerisi, borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas 
sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari 
müdahalede bulunulması esası çerçevesinde 
hazırlanacaktır. 

Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin 
ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, 
bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının 
en az iki katı kadar adayı içeren, kriterlere uygun 
bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum 
önerisine eklenecek. 
 

Kaynak:  
www.spk.gov.tr 
www.resmigazete.gov.tr 



 

 

Hazım Kantarcı: ”Kurumsallaşmak zor!” 

Türkiye’ nin ilk CEO’larından biri olan Hazım Kantarcı Sabancı Toplululuğu’nun 
kurumsal yönetime geçiş sürecini “zorlu bir mücadele” olarak tanımlıyor. Ailenin 
zamanla genişlemesi ve önemli bir bölümünün şirkette görev almasıyla, Kantarcı, 
burada ‘ aile mi iş için var, iş mi aile için var sorusunun’ önemine parmak basıyor. 
Kantarcı Sabancı’daki icraat ve yönetim kurullarının aynı kişilerden oluşmasını 
durumunu bir kısır döngü olarak tanımlıyor.Kurumsal yönetime geçiş kapsamında 
aile anayasası hazırlanması sürecinde de Sabancı bünyesinde olan Kantarcı, 
esas konu olan icraatla yönetim kurulunu ayıramadıklarını ve bu sorunun 
aşılamamasını geç kalınmasına bağlıyor. Kantarcı’ya göre; “Kurumsallaşma 3. 
jenerasyon görev almadan önce yapılsaydı,bazı aile fertleri şirket dışında iş 
kurmaya özendirilseydi,şirket de bu zaaflardan kurtulmuş olurdu,aile de huzurlu 
olurdu.” diyerek ifade ediyor.Hazım Kantarcı Sabancı holding’de uzmanlıktan 
başlayıp CEO’luğa  kadar yükselen profesyonel kariyerini, 32 yıllık deneyimlerini 
ve anıları CEO KANTARCI adlı kitabında okuyucularıyla paylaşıyor. 

Referans: Hürriyet IK  

Yoğut Dünyasının Steve Jobs’u : Hamdi Ulukaya 

ABD’de Forbes dergisi tarafından yoğurt dünyasının Steve Jobs’ u olarak tanımlanan Hamdi Ulukaya, bu 

benzetmeyi bir gıda firması olarak stratejilerini bir teknoloji firması gibi geliştirmelerine,basit ve yenilikçi 

ürünlerini şaşırtıcı pazarlama yöntemleri kullanarak sunuşlarına ve bunu Apple’ın rotasının paralelliğine 

bağlıyor. 

Yoğurt denince ilk akla gelen markalardan biri Chobani 

Ulukaya Chobani’yi sadece bir yoğurt markası olarak değil, bir lifestyle

(yaşamtarzı) markası olarak konumlandırdıklarını ifade ediyor. 

Ulukaya’ya göre piyasada sadece yoğurt üreterek bu alana konsantre 

olmalarıyla yoğurt denince akla gelen ilk marka olmaları kolaylaştırıyor. 

 

Yılın Girişimcisi 

İnovasyonu yoğurt pazarındaki çalışmalarının odağına yerleştirmek Chobani’yi 

pazarda farklı kılan unsurların başında sayılıyor. Eğitimi için ABD’ye giden ve 

babasının tavsiyelerini değerlendirerek eski bir yoğurt fabrikasını satın almakla işe 

başlayan Hamdi Ulukaya’nın kısa zaman içinde genişleyen bu girişimi bugün 

Chobani’yi ABD ve Kanada’nın birçok yerine dağıtım yapan dev bir marka haline 

getirdi. 

Referans: SAP Forum Sayı 4, 2012   



 

 

Avrasya ülkelerinden sermaye piyasaları otoriteleri 
ve borsaların üst düzey temsilcileri kurumsal 
yönetim ve sermaye piyasalarının gelişimi için 
önerilerde bulunmak ve öncelikleri belirlemek 
amacıyla ; Avrasya Sermaye Piyasalarının Gelişimi 
için Kurumsal Yönetim Grubu (OECD The Eurasia 
Group on Corporate Governance for Capital Market 
Development), SPK, İMKB ve OECD desteği ile 13 
Aralık'ta İstanbul'da toplandı. 

Grup tarafından belirlenen önceliklerin ve 
tavsiyelerin yer aldığı ve iki yıl süren ortak 
projenin ürünü olan raporun nihai hali 
toplantıda sunuldu. Söz konusu raporda 
Avrasya sermaye piyasalarının yapısı ve 
geleceğe ilişkin öngörüler ele alınarak 
atılması gereken adımlara dikkat 
çekildi.Raporda yer alan kurumsal yönetim 
ve sermaye piyasalarının gelişimi için önem 
arz eden beş öncelik şöyle belirlendi: 

 
1)Düzenleyici otoritelerin kapasite ve 
bağımsızlıklarının güçlendirilmesi 
 
2) Borsaların teknik altyapılarının güçlendirilmesi 
 
3)Finansal ve finansal olmayan kamuyu aydınlatma 
uygulamalarında uluslararası standartların 
yakalanması 

 
4) Etkili profesyonel şirket yönetim 
kurullarının oluşturulması 
 
5) Sermaye piyasalarının gelişimini 
desteklemek amacıyla kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ulusal borsalar kanalı ile 
halka açılması 
 
olarak belirlendi. 

Sermaye Piyasalarından Haberler 

Avrasya Sermaye Piyasalarının Gelişimi için Kurumsal Yönetim Grubu’nun  

Üçüncü Toplantısı İstanbul’da Yapıldı  

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 
        Söz konusu Tebliğ (seri: IV, No:62) 13.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Seri:IV, No:62 sayılı Tebliğ ile Seri:IV, No: 28 sayılı Tebliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasının 
sonuna şu cümleler eklenmiştir: “Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde açtıracakları söz 
konusu hesaplar hak sahibi bazında izlenmeyebilir. MKK, nezdinde hak sahibi bazında izlenmeyecek 
şekilde hesap açmayı talep eden yabancı merkezi saklama kuruluşlarına ilişkin başvuruları kurula iletir. 
Kurul, bu başvuruları ülke bazında değerlendirir.” 

        Tebliğde gerçekleştirilen söz konusu değişiklikle, yabancı merkezi saklama kuruluşlarının Merkezi 
Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de (MKK) açtıracakları hesapların hak sahibi bazında izlenmeyebileceğine ilişkin 
düzenlemeye gidilmiştir. 

        Yabancı yatırımcının ülkemize ilgisinin artmasıyla yurtdışında yerleşik MKK muadili kuruluşların, 
MMK nezdinde hesap açılabilmesi yönündeki talepleri de paralel olarak artmaktadır. Diğer ülkelerde, 
ülkemizde yatırımcıların korunması anlamında en önemli araçlardan birisi olan menkul kıymetlerin 
yatırımcı bazında ayrı hesaplarda izlenmesi sisteminin henüz oluşturulamamış olması nedeniyle, kimi 
uygulamalarda hesap yapısı uyumsuzlukları ortaya çıkmaktadır. Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ 
Değişikliği ile sadece yabancı merkez saklama kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, açılacak hesapların MKK 
nezdinde müşteri bazında izlenmesi uygulamasına istisna  getirlmektedir.    



 

 

Aralık Ayı Konferanslarla Geçti 

3-4 Aralık 2012 tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen 

OpRiskTurkey 2012 konferansında CGS Center da 

yer aldı. 

Konferans  Sheraton İstanbul Maslak Oteli'nde 

gerçekleştirildi. CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı 

Darman konferansın ikinci gününde (4 Aralık) “Reel 

Sektörün Operasyonel Risk Konusundaki Fakındalığı” 

adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Bu konferans ile 

piyasa katılımcıları, denetim otoriteleri, profesyoneller ve 

akademik dünyanın bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.  

TÜRMOB tarafından dördüncüsü yapılan "4. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi" 7-8 Aralık'ta 

Denizli'de gerçekleştirildi.  

TÜRMOB tarafından 2012 yılı "Haksız Rekabetle Mücadele Yılı" olarak ilan edilmiş, bu amaçtan 
hareketle 2012 yılı içerisinde Mersin, İstanbul ve Hatay'da kongreler düzenlemiştir. Dördüncüsü 
Denizli'de gerçekleştirilen kongrenin "Kurumsallaşmanın Önemi" adlı ikinci oturumunda CGS Center 
Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman da muhasebe mesleğinde kurumsallaşma önündeki engeller ve 
bunların kaldırılması ile ilgili bir konuşma yapmıştır. 

Eğitimlerimiz 

Yapılandırılmış Finansman-Sukuk  
Khalid Yousaf 

 Proje Finansmanı,Fizibilite 
Hazırlama ve Yatırım Kararları  
Doç.Dr. Güray Küçükkocaoğlu 

İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme 
Teknikleri Prof. Dr. Mevlüt Karakaya 



 

 

AİLEM VE ŞİRKETİM 

        CGS CENTER’ın her 

ay yayınlanan ücretsiz 

bültenidir. 

“Akdeniz’de Yükselen Değer: Mersin Technosope”  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 

www.cgscenter.org 

1429.Cadde İdeal Apt. No:13/3   06520 Çukurambar, Ankara 

 

Tel: (312) 220 22 20   Faks: (312) 220 35 34  E-posta: info@cgscenter.org  

 

 

 

   Mersin Teknopark çalıştayı, Mersin Teknopark 
ve Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi
(CGS Center) tarafından 03 Aralık 2012 tarihinde 
gerçekleştirildi.Çalıştay Teknopark Genel Müdürü 
Özgür DURMAZ ’ın açılış konuşması ile başladı 
ve ardından Toros Üniversitesi rektörü Prof. Dr. 
Tayyar ŞEN konuşması ile devam etti. 
Sonrasında, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Çetin BEDESTENCİ konuşmasını yapmıştır. 
Sayın Bedestenci ve Şen sanayicilerle işbirliği 
içinde olmak istediklerini 
vurgulamışlardır. Sayın 
Bedestenci’nin konuşmasının 
ardından Mersin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. K. Suha 
AYDIN konuşma yapmıştır. Son 
olarak Mersin Valisi Sayın 
Hasan Basri GÜZELOĞLU 
konuşmasını yapmıştır. Sayın 

Güzeloğlu konuşmasında AR-GE temelli stratejik 
planının ele alınacağını, Mersin’de üç üniversite 
olmasının Mersin’in sahip olduğu en önemli 
zenginlik olduğunu, bu anlamda işbirliklerinin 
geliştirilmesi gerektiğini kaydetmiştir. 

 

    Açılış konuşmalarının ardından, CGS Center 
Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman 
moderatörlüğünde konferansın birinci oturumu 
olan “Çalıştayın Stratejik Kurgusunun Sunumu ve 
Beyin Fırtınası”’na geçilmiştir. Dr. Manisalı 
oturumda konferansın genel başlıklarına kısaca 
değinerek katılımcıların görüşlerini almış, 
katılımcılar ile bir saat süren beyin fırtınası 
yapılmıştır.  

Beyin fırtınasının ardından, 
katılımcılar gruplara ayrılmıştır. 
Her grup kendisine verilen ana 
başlığı, bir moderatörün 
yöneticiliğinde, her grup için ayrı 
stratejik başlıklar çerçevesinde 
ele almıştır. Moderatörler, grup 
çalışma sonuçlarını, sonuçları 
ekrana yansıtarak bütün 

katılımcılarla paylaşmış, diğer katılımcıların 
(varsa) ilave görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. 
Tüm sunumların tamamlanmasının ardından 
Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür 
Durmaz’ın katılımcılara, katkılarından dolayı 
teşekkür etmesiyle konferans sona ermiştir.  

 


