
 

 

CGS Center’ın 2010 Konferansları devam ediyor 
Van, Konya ve Adana’daydık 

AİLEM VE ŞİRKETİM 
Şubat 2010 

Sayı 7 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Kongo Gumi, 14 yüzyıl ayakta kalmayı başaran dünyanın en eski 

aile işletmesidir. Japon tapınaklarının inşaatını yapan Kongo Gumi 

578 yılından bu yana nesilden nesile geçerek yönetilmiştir. 2004 

yılından itibaren gelirleri giderek azalan ve 2006 yılında faaliyetine 

son veren Kongo Gumi’nin1428 yıllık başarılı serüvenin ardında, 

istikrarlı bir sektörde çalışması ve kuşak yönetimini başarılıyla  

yönetmesi yatmaktadır. 

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından, Kurumsal Yönetim ve 

Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman'ın konuşmacı olarak 

katıldığı “Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve KOBİ finansmanı” konulu bir 

seminer 18 Ocak 2010 tarihinde Van’da düzenlenmiştir.  

Avrupa İşletmeler Ağı-GAPSUN Projesi Tanıtım Filmi ile başlayan seminerin 

açılışında VATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çelik’in açılış 

konuşmasının ardından, Dr. Manisalı katılımcılara 

“Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve KOBİ 

finansmanı” konusunda bilgiler vermiştir.  

Dr. Manisalı, Aile şirketlerinde duygusal ilişkilerin 

hakim olduğunu ifade ederek, şirketlerin mutlaka 

kurumsallaşması ve büyümesi gerektiğini 

belirtmiştir. Şirketlerin mantık ve kuralların hakim 

olması gereken sosyal kurumlar olduğunu söylemiştir. Bazı aile şirketlerinde kuşak 

çatışması yaşandığını da dile getirerek, bu sorunun ortadan kalkabilmesi için hem 

ailenin hem de şirketin kurumsallaşması gerektiğini belirtmiştir. Aile ortaklığı 

şirketlerinde işletme yöntemleri hakkında da örnekler veren Dr. Manisalı, 

“Şirketlerde organizasyonun ve iş kültürünün oluşturulmasının önemine dikkat 

çekerek, yönetimin sürekliliğinin sağlaması gerektiği üzerinde durmuştur. Şirketin 

kurumsallaşması için şirket stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejiler çerçevsinde 

gerekli süreçlerin oturtulması, buna göre iş planlarının 

yapılması, ardından ilgili faaliyetlerin izlenmesi ve doğru bir 

raporlama sisteminin oluşturulması gereklidir. Etkin bir 

muhasebe-finans sisteminin oluşturulması ve  iç denetimin 

oturtulması olmazsa olmazlar arasındadır” demiştir.(devamı 

sayfa 2’de) 
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CGS Center’ın 2010 Konferansları devam ediyor 
Van, Konya ve Adana’daydık 

Center’ın şirketlerinden olan GMD 

Global’ın kurucu başkanı Dr. Güler 

Manisalı Darman’da konuşmacılar 

arasında yer almıştır. Adana Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Şaban Baş, 

çevrenin sadece bir 

sosyal sorumluluk 

konusu olmadığını ifade 

ederek “Avrupa’da 

binlerce şirket çevre sektöründe 

faaliyet göstermekte ve çevre büyük 

bir ekonomik sektör haline 

gelmektedir. Üyelerimize yeni 

ekonomik alan yaratan bu sektörden 

payımızı almamız için geç 

kalınmaması kanatindeyim. 

Öncelikle, bölgemiz rüzgar, güneş, 

akarsu gibi yenilenebilir enerji 

kaynakları yönünden son derece 

büyük bir potansiyele sahiptir. Bu 

nedenle bu 

potansiyelin harekete 

geçirilmesi hem enerji 

ve girdi maliyetlerini 

düşürecek hem de 

daha temiz bir 

Çukurova’yı gelecek 

nesillere miras 

bırakacaktır. Bölgemizin 

önümüzdeki dönemde bir enerji 

üssü olmasının planlandığı şu 

günlerde yenilenebilir enerji 

konusunun da gündemde tutulması 

ve gözardı edilmemesi gerektiği çok 

açıktır. Oda olarak çevre alanında 

başlattığımız çalışmaları 

yenilenebilir enerji ile sürdürmek 

istiyoruz” diye 

belirtmiştir. 

 

Dr. Manisalı, 

konferansta 

yenilenebilir enerji 

yatırımlarında 

yararlanılabilecek finansman 

kaynakları, izlenebilecek yollar ve 

özellikleri fonların dikkat ettikleri 

konular hakkında bilgi vermiştir. 

Akşama kadar devam eden 

seminere, VATSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Naci Çakırgöz, 

Meclis Başkanı Ata Altay ile çok 

sayıda meclis üyesi ve Vanlı iş 

adamları katılmıştır.  

Konya Sanayi Odası’nda  Ocak 

2010 tarihinde gerçekleştirilen Olağan 

Meclis Toplantısında;  Konya Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahir 

Büyükhelvacıgil, “Bugün Türkiye’nin 

önemli bir sanayi merkezi olan, 

üretimin konuşulduğu her yerde adını 

iftiharla duyuran şehrimizin 

sanayisine katkıda bulunan herkese 

teşekkür ederim” diyerek meclis 

toplantısının açılış konuşmasını 

yapmıştır. 

Konya Sanayi Odası Meclis 

Toplantısına katılan Kurumsal 

Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 

Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, 

meclis üyelerine aile şirketlerinde 

kurumsal yönetim ve finansman 

konularını anlatmıştır. Dr. Manisalı, 

kurumsal yönetimin önemine 

değinerek, sanayicilere; “birleşin, 

büyüyün, ölçek ekonomisinden 

yararlanın” çağrısında bulunmuştur. 

Finansman deyince Türkiye’de 

şirketlerin aklına hep bankadan kredi 

almak geldiğini ancak, şirketlerin, 

şirket evlilikleri yaparak, girişim 

sermayesinden yararlanarak, borsaya 

açılarak öz kaynak finansmanı ile 

veya alternatif finansman 

kaynaklarından yararlanarak da 

büyübileceklerini  belirtmiştir. 

Türkiye’de şirketler giderek 

büyümektedir. Şirket küçükken bir kişi 

bir çok işi 

aynı anda 

yapabilmektedir, ama şirket 

büyüdükten sonra bir takım 

fonksiyonların ayrılması önemlidir. 

Şirketleri yönetenlerle, icraatları 

yapanlar ve bu icraatları 

denetleyenlerin birbirlerinden 

ayrılması gerekmektedir. Eğer bir 

şirkette icraat, yönetim ve denetim 

birbirinden ayrılmaz ve yeterli iç 

kontrol uygulanamaz ise, şirket 

sahipleri aleyhine büyük bir maliyet 

unsuru oluşacağına dikkat çekmiştir. 

 Dr. Manisalı, şirketlerde yönetim 

kurullarının çok önemli olduğunu, 

büyüyen şirketlerde iyi bir yönetim 

kurulu oluşturulmasının kaçınılmaz 

olduğunu vurgulayarak, “Artık, 

şirketlerin küresel, yönetim 

kurullarının yerel olması zorlaşmıştır” 

ddemiştir. Piyasa ekonomisinde 

sürdürülebilirliğin büyümenin ön 

koşulu olduğunu vurgulayan Dr. 

Manisalı, sözlerine şu şekilde devam 

etmiştir: “Sürdürülebilirliği sağlamak 

için aile şirketleri de kendilerine; 

Büyümeye hazırlar mı? Nasıl bir 

büyüme stratejisi izleyecekler?, 

Büyümeyi nasıl finanse edecekler?, 

Büyürken, arkadan gelen aile 

fertlerinin istihdamı konusunda nasıl 

bir yol izleyecekler? gibi soruları 

sormak zorundadırlar. Bu nedenle 

önce kurumsallaşma ve ardından da 

kurumsal yönetim, aile şirketlerinde 

de sürdürülebilirliğin ön koşuludur” 

şeklinde konuşmuştur.  

Adana Ticaret Odası tarafından 19 

Şubat 2010 tarihinde “AB Sürecinde 

Yenilenebilir Enerji Konferansı” 

gerçekleşmiştir. Konferansta, CGS 



 

 

Güres Group ile Aile Şirketleri Hakkında Söyleşi 

gibi ortaklık hele ki Türkiye’de 

ortaklık çok zor bir müessese. 

Türkiye’de yapılan ortaklıkların ne 

kadar başarısız ve verimsiz 

olduğunu biliyoruz. Grubumuza 

özellikle yurt içinden olmak üzere 

çeşitli ortaklık teklifleri gelmektedir. 

Fakat bu konuya aile olarak daha 

hazır hale gelmemiz, kabullenmemiz 

gerekir. Şu an için herhangi bir 

ortaklık düşüncemiz olmamakla 

beraber teklifleri değerlendirmekten 

ve iyi bir proje olursa tabii ki 

kararımızı revize etmekten 

kaçınmayız. Aile olarak borsadan 

şimdiye kadar hep uzak durduk ve 

her zaman üretime odaklanan bir 

yapımız var. IMKB’nin yeni 

düzenlemeleri grubumuz için faydalı 

olacak ise biz de bu yeni 

düzenlemede niçin bulunmayalım. 

Aile olarak prensibimiz şirketimize 

faydalı olacak her konunun içinde 

bulunmaktır. 

CGS Center: Bu stratejik 

hedefleri  gerçekleştirmek için gerek 

şirketin gerekse ailenin kurumsal 

yapısı açısından ne gibi önlemler 

almayı düşünüyorsunuz? 

Mustafa Güres: Üçüncü neslin de 

artık yaş olarak büyümesi ve onların 

da şirket içinde görev almak 

istemeleri bizi tabii ki de aile içinde 

kurumsallaşma çalışmalarına itti. 

Üçüncü nesil çocukların şirket içinde 

görev almaları genellikle onların ilgi 

alanları ve kabiliyetlerine göre 

şekilleniyor. Şirket içerisinde ise 

profesyonellerin görev dağılımları ve 

kariyer planlamaları alanında 

kurumsallaşmayı hemen hemen tam 

manasıyla tamamlamış 

bulunmaktayız. Şimdi sıra, üçüncü 

kuşakların şirkette yer almalarından 

önce aile içinde tam anlamıyla 

kurumsallaşmayı sağlamaktır.  

 

1963 yılında, Ahmet Remzi Bey'in, 

Saruhanlı'da kurduğu tavuk çiftliğine, 

600 adet tavuk alarak adım attığı bu 

yeni işkolu, bugünkü Güres Group'un 

liderlik misyonunu üstlendiği yumurta 

sektörüne girişinin zeminini hazırlar. 

 

1985 yılında, Güres Group, entegre 

tesislerinin yem ihtiyacını karşılamak 

amacıyla, 5000 kg/saat kapasiteyle 

çalışan yem fabrikasını kuran Güres 

Group büyümeye devam eder. 

CGS Center: Bize kısaca kendinizi 

ve Güres Grubunu tanıtırmısınız? Siz 

kaçıncı kuşaksınız? 

Mustafa Güres: Ben ailenin üçüncü 

kuşak yöneticilerindenim. 29 yaşında 

ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ekonomi 

bölümü mezunuyum. Güres Group 

olarak firmamız yumurta üretimi 

konusunda faaliyet göstermektedir. 

Faaliyet alanlarımız ile ilgili detaylı 

bilgiye web sitemizden de 

ulaşabilirsiniz. Grubumuzun özelliği, 

bünyesinde yumurta hakkında her 

şeyi barındırmasıdır. Güres Group, 

yumurta ile ilgili ambalajından tutun 

da yem üretimine, civciv üretiminden 

tutun organik tavuk gübresine kadar 

ve en önemlisi de yumurta 

tavukçuluğu teknolojisi ve 

ekipmanlarını üreterek yumurta 

hakkında her şeyi entegre olarak tek 

çatı altında bulundurmaktadır. 

CGS Center: Güres Grubu’nun 

önümüzdeki orta ve uzun vadeli 

stratejik hedefleri nelerdir? Nasıl bir 

büyüme öngörüyorsunuz?  

Mustafa Güres: Güres Group olarak 

biz bir aile şirketiyiz. Aile olarak 

aldığımız en önemli kararlardan bir 

tanesi yumurta üretimi konusunda 

uzmanlaşmak, profesyonelleşmek ve 

büyümemizi yine yumurta üretim 

kapasitemizi arttırarak ve buna bağlı 

entegrasyonu da genişleterek 

gerçekleştirmektir. Güres Group 

olarak ürettiğimiz yumurta ürünü tüm 

toplumların en önemli besin 

kaynaklarından biri olup, 7’den 70’e 

herkesin tükettiği de bir gıda 

maddesidir. Ürettiğimiz ürün toplum 

için çok önemli bir gıda maddesi olup 

aynı zamanda canlıdan elde edilen bir 

ürün oldu için en hassas ve üzerinde 

titizlikle çalışılması gereken 

mesleklerdendir. Dolayısı ile aile 

olarak başka bir sektör dalına 

kaymayarak sadece yumurta 

üretimine odaklanmayı seçtik ve 

büyümemizi de bu alanda 

gerçekleştirmeye karar verdik. 

CGS Center: Yabancı ortaklar 

düşünüyormusunuz? Bir gün Borsaya 

açılmayı veya  IMKB’nin yeni 

düzenlemeleri çerçevesinde 

oluşturulan “Gelişmekte olan 

İşletmeler Piyasasında” yer almayı 

düşünürmüsünüz? 

Mustafa Güres: Sizin de bildiğiniz 

29 Ekim 1923 yılında, Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kuran 

T.B.M.M.'nin milletvekillerinden 

olan Ahmet Remzi Güres, 1938 

yılında, Manisa Saruhanlı'da 

kurduğu çiftlikle, Güres Group'un 

temellerini atmıştır. 



 

 

Güres Group ile Aile Şirketleri Hakkında Söyleşi 

CGS Center: Yönetim kurulunuz halen kimlerden 

oluşuyor? Yönetim kurulu toplantıları yapılıyor mu? 

Hangi sıklıkta? 

Mustafa Güres: Grubumuzun yönetim kurulu 

aile bireylerinden oluşmaktadır ve toplantılar 

sık sık yapılmaktadır. Yönetim kurulu 

toplantılarının tam olarak herhangi bir 

programlanması bulunmamakla beraber 

ihtiyaç duyulduğu her zaman toplantılarımızı 

yapmaktayız.  

CGS Center: Bağımsız yönetim kurulu üyesi var mı? 

Yoksa ileride almayı düşünüyormusunuz? Bağımsız 

yönetim kurulu üyesinden beklentileriniz nelerdir? 

Sizce, Sizin yönetim kurulunuzda kimler bağımsız 

yönetim kurulu üyesi olabilir? 

Mustafa Güres: Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu 

bulunmamaktadır ve şu an için bağımsız yönetim kurulu 

üyesinden ziyade yapılacak önceliklerimiz 

bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyesini şirkete 

kazandırmak, aile içinde tam olarak kurumsallaşmaktan 

sonra gerçekleştirilmeli diye düşünüyorum. Bu 

sağlandığı takdirde bağımsız yönetim kurulu üyesinin 

aileye ya da şirkete çok şey katacağını düşünüyorum. 

Bağımsız yönetim kurulu üyesi şirkete dışarıdan bakan 

göz olarak bir hakem yada denetçi olarak faydalı 

olabilir.  

CGS Center: Şirketinizde iç kontrol ve risk yönetimi 

uygulamaları var mı? Yeterli olduğunu 

düşünüyormusunuz?  

Mustafa Güres: Şirketimizin yapısını ve üretim 

faaliyetlerini derlendirdiğimizde iç kontrol ve risk 

yönetimi kaçınılmazdır. Bu konuda yapmış olduğumuz 

çalışmaların elbette ki geliştirilmeye ve daha kurumsal 

bir hale getirilmeye ihtiyacı vardır.   

 

CGS Center: Son dönemde çok sayıda orta ve büyük 

ölçekli firma aile anayasası hazırlamakta; Sizin böyle bir 

düşünceniz var mı?  

Mustafa Güres: Aile olarak tabii ki bir takım 

prensiplerimiz ve aldığımız kararlarımız sözlü olarak 

bulunmakta fakat genişleyen aile yapımızda mutlak 

suretle bir anayasa oluşturmalıyız. Aile anayasasının 

bize daha sistematik ve hızlı ilerleme sağlayacağını 

düşünmekteyiz. Gelişen dünyada artık her şeyin yazılı 

olarak yer alması ve bir sistematiğe bağlı olması 

kaçınılmazdır. Aile şirketlerinin günümüzde muhakkak 

suretle aile anayasasını oluşturmaları gerekir ve 

gelecek nesillerin kariyer planları da bu anayasa ile bir 

sistematiğe bağlanmalıdır. Bizim de aile olarak içinde 

bulunduğumuz dönemde yapmak istediğimiz budur.  



 

 

Risk Yönetimi ve Riskin Önemi– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

gelişme kaydetmektir. 

Hedeflerin ve Risk İştahının 

Oluşturulması: Bir çok şirket 

günümüzde hedeflerle yönetilmenin 

yararına inanmıştır ve hedeflerini 

çalışanlarıyla, ortaklarıyla ve tüm 

menfaat sahipleriyle paylaşmaktadır. 

Ancak, şirketin hedefine ulaşmak 

için hangi seviyede risk alacağına 

yönelik çalışmalar henüz yeterince 

yapılmamakta ve menfaat sahipleri 

ile paylaşılmamaktadır. Diğer bir 

deyişle risk iştahının 

belirlenmesinde alınacak yol vardır. 

Bazı sektörlerde şirketler  belli 

seviyede risk almak zorundadır. Aksi 

takdirde o sektörde faaliyet 

gösteremezler. Bazı durumlarda ise 

şirketler bilerek ve stratejilerinin bir 

parçası olarak yüksek seviyede risk 

alabilirler. Her koşulda şirketler 

rakiplerinin ne kadar risk aldıklarını 

takip etmeleri genel geçer 

uygulamadır.   

Dr. Hüseyin ÖCAL 

Nesilden Nesile Yönetim 

Danışmanlık Kurucu Başkanı 

 

İşletme Risk Yönetimi ve 

Bütünsel Çerçevesi 

Şirket skandallarından sonra, 2001 

yılında COSO, 

PricewaterhouseCoopers ile birlikte, 

İşletme Risk Yönetimi 

Bütünsel Çerçevesini 

(Enterprise Risk 

Management – 

Integrated Framework) 

yayınlamıştır.  

Risk, farklı alternatifler dikkate 

alınarak, eldeki olanakların en iyi 

biçimde değerlendirilmesiyle 

sağlanır ve geleceğe yön vermeye 

yarar. Gerçekleştirilmeye çalışılan 

plan, sonucu belli olmadığından 

kazanma ve kaybetme riskini de 

beraberinde getirir. 

Dr. Hüseyin Öcal, riskin önemi ve 

risk yönetimi hakkında şirketlerin  ne 

tür stratejik kararlar alması gerektiği,  

hangi uygulamaları kullanacağı ve  

risk yönetimi konusunda yapılması 

gerekli uygulamalar hakkında bir yazı 

kaleme alarak bilgi ve tecrüblerini  

CGS Center ile paylaşmıştır. 

 

Türkiye Büyük Millet 

Meclis’inde 

görüşülmekte olan  

Ticaret Kanunumuz 

halka açık şirketlerin 

Riskin Erken Tespit ve 

Yönetim Komitesi 

oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. 

Halka açık olmayan şirketlerde ise 

denetçi gerekli gördüğü takdirde 

zorunluluk söz konusudur. Bu 

sebeple, risk yönetimi üzerine olan 

bilgi ve tecrübelerimizi sizinle 

paylaşmak istiyoruz. 

 

Riskin Önemi: Dünyada ve 

Türkiye’de son 10-15 yılda görülen 

şirket iflasları hem yatırımcıların hem 

de kanun yapıcıların dikkatini 

şirketlerde risk yönetimine çekti. 

Şirketlerde ana hedef değer 

yaratmaktır ve yöneticiler buna doğal 

olarak daha çok odaklanırlar. Oysa, 

değer yaratma amacıyla alınan risk, 

şirketi olumlu yönde etkileyebileceği  

gibi  olumsuz yönde de etkileyebilir. 

Riskin olumlu ve olumsuz yönlerini 

yönetmek için prosedürlerin 

olmaması gerçek sürdürülebilir değer 

yaratmayı önler. Sonuç olarak, bir çok 

ülke riskin yönetilmesi ve raporlaması 

ile ilgili daha sıkı kurallar 

koymaktadır. Bir işletmenin bugün 

karşılaştığı risklerin sayısı daha 

önceki yıllara  göre çok artmıştır ve 

gelecek dönemde gitgide daha da 

artacaktır. Bu durum risk 

yönetimine daha 

metodolojik bir yaklaşımı 

beraberinde 

getirmektedir. Risk 

yönetimi günümüzde iyi 

yönetilen şirketlerde 

temel iş sürecidir. Artık iyi 

risk yönetimi süreci işte 

sürekliliğin önemli bir 

parçasıdır. Açık, başkasını 

suçlamayan, hataların analiz edildiği 

öğrenmeye dayalı kültür ve etkin 

iletişim risk yönetiminin anahtarıdır.  

Riski ve dalgalanmayı azaltmak, 

getiriyi artırmak için detaylı bir 

planlama yapılması iyi yönetim gereği 

haline gelmiştir.  

 

Riskin Yönetimi: Aynı sektörde, aynı 

risklerle karşı karşıya olan şirketler 

farklı risk yönetimi stratejileri 

uygulamayı tercih edebilirler. 

Şirketlerin düzgün ve  sürekli bir risk 

yönetim sürecinin olduğundan ve 

sürecin çalıştığından emin 

olmalarında yarar vardır. Her şirket 

farklı düzenleme yapabilir fakat süreç 

aşağıda belirtilen adımlardan oluşur: 

 Şirket stratejisinde (hedef ve risk 

iştahını içeren) var olan risklerin 

tanımlanması ve önceliklendirilmesi, 

 Uygun risk yönetim yaklaşımını 

seçmek ve şirketin yönetmek 

istemediği risklerden kaçınmak veya 

riskleri devretmek, 

 Geri kalan riskleri yönetmek için 

iç kontrol sistemi oluşturmak, 

 Risk yönetimi yaklaşımını ve 

kontrollerin etkinliğini gözetmek, 

 Tecrübelerden öğrenmek ve 



 

 

Son yıllarda dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen 

şirket skandallarının ortak paydasında kurumsal 

yönetimin bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kurumsal 

yönetime verilen önem her geçen gün 

artmaktadır. Şirketlerin ortakları kendi 

çıkarlarının ancak iyi tanımlanmış 

kurumsal yönetim ilkeleri sayesinde 

korunacağı inancıyla genel kurulları 

izlemektedir. Ülkeler kendi gereksinimlerini karşılayacak 

şekilde düzenlemeler yaparak, hayata geçirmektedirler. 

Bu düzenlemeler yasalarla, düzenleyici kuruluşlarla ya 

da borsalar tarafından koyulan kurallar vasıtasıyla 

olmaktadır.  

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun  sermaye 

piyasasının güçlenmesi ve bu piyasadaki uygulamaların 

uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması 

amacıyla yaptığı çalışmalar sayesinde  Türkiye kurumsal 

yönetim konusunda önemli mesafe almıştır. İMKB 

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin oluşturulması da yapılan 

çalışmalar içinde önemli bir adım olmuştur. Endekse 

ilişkin ilk düzenlemeler 2005 yılında yapılmış, 2007 

yılında endeks hesaplanmaya başlanmıştır. Kurumsal 

Yönetim Endeksi’nde yer alabilmek için Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş “kurumsal 

yönetim derecelendirme şirketi” tarafından 10 üzerinden 

 

 en az 6  alınması gerekmektedir. 

RiskMetrics, SPK tarafından yetkilendirilmiş 

Türkiye’deki tek uluslararası kurumsal yönetim 

derecelendirme şirketidir. Risk yönetimi ve kurumsal 

yönetim konularında global finansal piyasalara ürün ve 

hizmet sağlayan RiskMetrics, konusunda dünya liderleri 

arasındadır. Türkiye’de “Sermaye Piyasası Kurulu 

Kurumsal Yönetim İlkelerine” dayanarak geliştirdiği 

metodoloji ile derecelendirme yapmaktadır. 

En önemli kurumsal yatırımcıların değerlendirmelerine 

önem verdiği RiskMetrics,  Nisan 2004 tarihinden beri 

Türkiye de faaliyetlerini sürdürmektedir. RiskMetrics risk 

yönetimi, kurumsal yönetim, finansal araştırma ve analiz 

olmak üzere üç ana iş kolunda dünyada faaliyet 

göstermektedir. Merkezi ABD’de Rockville, Maryland’de 

bulunmaktadır. Şirket 119 ülkede 2400 üzerinde 

kurumsal yatırımcıya hizmet vermektedir.  

Türkiye’de bugüne kadar İMKB Kurumsal Yönetim 

Endeksin ’de işlem gören beş şirket Riskmetrics’den 

kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti almıştır. 

      

     A. Şule Koyuncuoğlu 

                   RiskMetrics Türkiye Temsilcisi 

 

Kurumsal Yönetim Endeksi ve Risk Metric Türkiye Temsilcisi Şule 

Koyuncuoğlu’nun Görüşleri 

Risk Yönetimi; İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan süpriz kayıpların önüne geçilmesini ve 
İşletmenin değişik birimlerinde karşılaşılan değişik risklerin birbirleriyle ilintili etkilerine bütünsel bir 

yaklaşımla çözüm getirilmesini sağlar. Risk ancak başarılı bir şekilde “yönetildiği” takdirde 

amaçlanan getiri elde edilebilecektir. 

 Organizasyonların riskleri/krizleri önleyebildikleri veya ortaya çıkan krizleri etkin biçimde 

yönetebildikleri bir süreçtir. 

 Risk/Kriz yönetiminde basit yöntemler tercih edilmelidir, çoğunlukla daha iyi sonuç verir.  

 Gelecekte olabilecek olaylarla daha etkili yollarla başa çıkmaya yarayacak dersler alınmalıdır. 

 Gerektiğinde rakiplerle bile işbirliği yapılabilmelidir. 

 Kurum kültürü, şirketin risk yönetimi/kriz yönetimi 

yapabilecek üstün adaptasyon yeteneğine sahip olmasını 

destekleyecek şekilde oluşturulmalıdır. 

 İşletmenin ancak kaldırabileceği kadar risklerle karşı karşıya 

kalmasını sağlamalıdır. 

 İhtiyaç duyulan sermaye miktarının tespit edilmesine ve 

sermayenin doğru yerlere tahsis edilmesine yardımcı olur   
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Fortune Global 500’de Yer alan Ülkelere göre Şirket Sayıları ve Şirket 

Değerleri 

Ülke İsmi Şirket Sayısı 

Amerika Birleşik Devletleri 164 

İngiltere 27 

Japonya 54 

İspanya 15 

Fransa 43 

Almanya 34 

Çin 18 

İsviçre 20 

Güney Kore 9 

Hong Kong 4 

Hollanda 11 

Brazilya 9 

Rusya 8 

Hindistan 8 

İtalya 9 

Avustralya 8 

İsveç 6 

Kanada 13 

Mexico 6 

Lüxemburg 2 

Güney Afrika 2 

Portekiz 2 

Norveç 3 

Singapur 2 

Danimarka 4 

Avusturya 3 

Belçika 3 

Tayvan 2 

Malezya 1 

Bermuda 1 

Finlandiya 1 

Bahreyn 1 

Yunanistan 2 

Birleşik Arap Emirlikleri 1 

Şili  1 

Suudi Arabistan 1 

Katar 1 

İrlanda 1 

Fortune Global 

500 açıklandı. 

Hiçbir Türk 

şirketi listeye 

giremedi. 

Kaynak: http://www.brandfinance.com/uploads/pdfs/BrandFinanceGlobal500SummaryReport.pdf 



 

 

CGS Center’ın Vermiş 

Olduğu Eğitimler 

 Finansal Planlama ve 

Yönetim Teknikleri 

Eğitimi 

19 Mart 2010 Ankara 

 Aile Şirketlerinde 

Kurumsallaşma-Örnek 

Vakalar Eğitimi 

20 Mart 2010 Ankara 

 Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısının Sermaye 

Şirketlerine Getirdiği 

Yenilikler Eğitimi 

26 Mart 2010 Ankara 

 Kriz Ortamında 

Finansal Riskin 

Yönetimi Eğitimi 

26 Mart 2010 Ankara 

 Temel Mali Tablolar 

Analizi Eğitimi 

27 Mart 2010 Ankara 

 Hukukçu Olmayan 

Yöneticiler İçin Hukuk 

Dünyası Workshop 

Eğitimi 

2-3 Nisan 2010 Ankara 

 Profesyonel Yönetim 

Kurulu Eğitimi 

1-2 Nisan 2010 İstanbul 

     & 

7-8 Nisan 2010 Ankara 

 

 Satış Güvenliği– 

Hukuksal ve Finansal 

Açıdan Korunma  

Eğitimi  

2 Nisan 2010 İstanbul 

Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi 
  
1459.Cadde 1465.Sokak  
No: 5/3   06520 
Cukurambar 
Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: 312) 220 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center), uluslararası alanda 

deneyimli, vizyon sahibi, akademi ve iş dünyasından değerli uzmanlardan oluşan 

bir kuruluştur. Kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurumsal sosyal sorumluluk 

konularında şirket ve kuruluşlara özel danışmanlık, yayın ve eğitim hizmetleri 

veren Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, aynı zamanda ülke ve 

şirketler hakkında stratejik araştırmalar yapmaktadır. Alternatif finansman 

modelleri ve satın almalar, şirket evlilikleri, özsermaye ve/veya borçla finansman, 

risk sermayesi temini konuları, Merkezin, çözüm ortakları kanalı ile yürüttüğü diğer 

faaliyet sahaları arasındadır.  

Aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 

Merkezi, ülkemizde çoğunluğu KOBİ olan aile 

şirketlerinin kurumsallaşmasında; 

 Doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesinde, 

 Aile ile şirket ilişkilerinin düzenlenmesinde, 

 Aile anayasasının hazırlanmasında, 

 Aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılmasında,  

 Doğru finansman kaynaklarına ulaşımda gerekli altyapının hazırlanmasında, 

 Profesyonel yöneticilerin oluşturacağı vekil maliyetinin önlenmesinde, 

 Profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluşacak 

yetki ve çıkar çatışmalarının önlenmesinde gerekli hizmeti ve desteği verir. 

 

 

 

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

CGS CENTER HAKKINDA 

AİLEM VE ŞİRKETİM   

CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

Global 500’de yer alan dünyanın en değerli şirketi olan Wallmart’ın değeri 41.4 

milyar $’dır.  Onu izleyen dünyaca ünlü şirktlerden Google ikinci sırada yer alırken, 

Coca Cola üçünçü sırada bulunmaktadır. 

 Kaynak: http://www.brandfinance.com/uploads/pdfs/BrandFinanceGlobal500SummaryReport.pdf 

Şirker Değer Aralığı Şirket Sayısı 

0-10 Milyar $ 432 

10-20 Milyar $ 50 

20-30 Milyar $ 12 

30-40 Milyar $ 5 

40-50 Milyar $ 1 


