
ünya devi General Electric’in (GE) 16 yö-
netim kurulu üyesinden 14’ü ba��ms�z.
Wal-Mart’�n ise 15 yönetim kurulu
üyesinden 10’u ba��ms�zlardan olu�u-
yor. Kurul üyeleri en az 2’�er �irkette
daha ba��ms�z yönetim kurulu üyeli�i

yap�yor. �çlerinde ba�ka �irketlerde
CEO olanlar da var. 

Sadece bu iki �irket de�il, dünyan�n en bü-
yük 500 �irketinde hep ayn� tablo dikkat çeki-
yor: Yönetim kurullar�ndaki ba��ms�z üye ora-
n� yüzde 65 ila 96 aras�nda de�i�iyor. Nere-
deyse “tam ba��ms�z” kurullar… Zaten uz-
manlara göre ABD’li �irketlerin rekabet üstün-

lü�ü de bu ba��ms�zl�ktan geliyor.
Peki Türkiye’de durum nas�l? Asl�nda Tür-

kiye, gerçek anlam�yla ba��ms�z üyelikle daha
çok yeni tan��t�. My Executive’in ara�t�rmas�,
100 �irketin 35’inde ba��ms�z yönetim kurulu
üyesi oldu�unu gösteriyor. Ancak, uzmanlara
göre gerçek anlamda ba��ms�z üyelik oran�
bunun çok alt�nda, yüzde 1-2’lerde. Ama bu
manzara yak�n zamanda de�i�ecek. Çünkü,
yeni Türk Ticaret Kanunu, piyasay� ciddi an-
lamda hareketlendirecek. Hatta hareketlilik
�imdiden ba�lam�� durumda. Bu durum ba-
��ms�z yönetim kurulu üyeli�inde tecrübeli
isimlere olan talebi de art�r�yor. Cem Kozlu,
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Art�k daha çok say�da �irket, yönetim kurulunda ba��ms�z üye
görmek istiyor. Bu durum ise bu konuda önde olan isimlere olan
talebi art�r�yor. Bir ki�i 9-10 ayr� �irkette ba��ms�z üye olabiliyor.
Uzmanlar ise yeni Türk Ticaret Kanunu’na dikkat çekerek, “2012
milat olacak” diyor. Birkaç y�l içinde piyasaya yeni isimler girmesi
�art. Aksi halde mevcut isimler talebe yetmeyecek. �irketler
henüz ara�t�rma safhas�nda ama çok yak�nda beyin avc�lar�
devreye girecek. Talep art���yla birlikte hem ücretler artacak,
hem i� dünyas� yeni “ba��ms�zlar” kazanacak.

üye yarışı!
B GIMSIZA

D
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Bülent Çorapç�, Cengiz Solako�lu gibi isimler en az 9
�irkette birden görev al�yor.  

Ba��ms�z üyelik piyasas�ndaki son trendleri ve ge-
lecek öngörülerini hem yönetim uzmanlar�na hem “ba-
��ms�zlara” sorduk. 

ASIL CANLANMA 2012’DE
Yönetim uzmanlar�na göre ba��ms�z üyelik piyasas�
özellikle 2012’den sonra iyice canlanacak. Bunu hem

yönetim uzmanlar� hem gelen tekliflerde art�� hisseden
“ba��ms�zlar” do�ruluyor. 

My Executive Kurucu Orta�� Müge Yalç�n, “Önü-
müzdeki dönemde bu konudan daha s�k söz edece-
�iz. Aile �irketlerinin pek ço�unun kurumsalla�ma ça-
bas�nda oldu�unu biliyoruz. Bir süre sonra bu durum
talebe dönü�ecek” diyor. 

Odgers Berndtson Yönetim Kurulu Ba�kan� Ay�e
Öztuna ise “Ciddi bir talep art��� ya�and���n� gözlemli-

yoruz. Bu görev art�k daha bilinir,
talep edilir ve talip olunur bir hale
geldi” �eklinde konu�uyor.

De�er Yönetim Dan��manl�-
��’n�n kurucusu �lhami F�nd�kç� da
benzer fikirleri payla��yor. F�nd�kç�,
“Bu alanda çal��anlar ve potansiyel
çal��abilecekler aç�s�ndan bir hare-
ketlilik olacak. Bu ki�ilere ihtiyaç
artacak” derken, Erdikler YMM Ku-
rucu Orta�� �aban Erdikler’in gö-
rü�leri �öyle: “Bu ihtiyaç ve çözüm
aray��� 2012’de kendini daha çok
hissettirecek. Ba��ms�z yönetim ku-
rulu üyeli�i, alelade bir ‘i� alma-i�
verme’ ili�kisi de�il, �irket için pu-
sula görevini görmektir. �irketin
tüm payda�lar�n�n hak ve sorumlu-
luklar�n�n adil ve dengeli bir �ekil-
de da��t�lmas�n� sa�lar.” 

ŞİRKETLERE NE KATIYOR?
Uzmanlara göre ba��ms�z YK üyeli-
�i �irketlere çok önemli somut kat-
k�lar sa�l�yor. En önemlisi “büyük
resme bakabilmek”. Mgearch Yö-
netim Kurulu Ba�kan� Ali Midillili,
bu katk�y� “Daha geni� bir vizyon,
farkl� tecrübe ve bilgi kat�yor. Ayn�
zamanda kontrol ve yönlendirme
fonksiyonunu da i�leme sokuyor”
sözleriyle aç�kl�yor. 

�u an 3 Türk, 2 yabanc� �irketin
yönetim kurulunda bulunan Cem
Duna da “büyük resim” konusuna
vurgu yap�yor: 

“Bir d�� göz her zaman daha ob-
jektif de�erlendirme yapar. Kurum-
salla�ma ve denetim konular�ndaki
faaliyetleri d��a dönük görünümle-
rinin aynas� olur ve inand�r�c�l�klar�
artar.”

Tekfen Holding’in ba��ms�z yö-
netim kurulu üyesi Emre Gönen-
say, kendi deneyimlerini payla��-
yor: “Benim gibi insanlar�n dünya
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de iyi adreslerde yo�un ve ba�ar�l� bir icraat tecrübe-
niz varsa önerilerinizin kalitesi de art�yor.”

“OVERBOARDING”E DİKKAT!
Uzmanlara göre birden fazla �irkette ba��ms�z yönetim
kurulu üyesi olmak deneyim aç�s�ndan avantajl�. Ama
bu say�n�n belli bir s�n�rda tutulmas� gerekiyor. Gover-
nanceMetrics International’�n ba� analisti Ric Marshall,
en fazla 4 �irkette üye olunmas� gerekti�ini belirtiyor.
Ötesini “overboarding” (fazla say�da ba��ms�z YK üye-
li�i) olarak yorumluyor. Marshall’�n overboarding ola-
rak tan�mlad��� durumun en önemli riski, yöneticinin
hem zaman�n� hem enerjisini do�ru yönetememesi. 

Türkiye’deki uzmanlar da yabanc� meslekta�lar�yla
ayn� fikirde. Egon Zehnder Yönetici Orta�� Murat Ye-
�ildere, “Birden çok �irkette görev yapmak, yöneticiyi
diri tutmas� ve farkl� bak�� anlam�nda faydal�. Deza-
vantaj� ise zaman yönetimi ve olas� ç�kar çat��malar�
olacakt�r. Ba�ka profesyonel sorumluluklar olmad���
sürece 4-6 yönetim kurulu üyeli�i azami üstlenilecek
görev say�s� olmal�d�r” diyor.

Global Yat�r�m Holding’in ba��ms�z yönetim kuru-
lu üyesi Adnan Nas ise �öyle konu�uyor: “Profesyonel
sorumluluk al�yorsan�z, en fazla 2-3 �irkette görev ala-
bilirsiniz. Zaten daha fazlas�na ne enerjiniz ne vaktiniz
yeter. E�er sadece toplant�lara kat�l�yorsan�z, �irket ba-
��na 2-3 gün yetiyor. Ama yine de 6-7 �irketi a�mamak
gerekir bence.”

MSearch Kurucu Orta�� Ali Midillili de “Farkl� sek-
törlerdeyse birden çok �irkette bulunman�n sak�ncas�
yok. Ama s�n�r 4 �irket olmal�” diyor.

PERFORMANSLARI ÖLÇÜLMELİ
Uzmanlar�n alt�n� çizdi�i bir ba�ka nokta da yönetim
kurullar�ndaki isimlerin sirkülasyonu. �irketin dina-
mikli�i ve performans� ad�na yönetim kurullar�n�n 2
y�lda bir yeniden de�erlendirilmesi gerekti�ini savu-
nan Family Business Advisors’�n kurucusu Haluk Ala-
cakl�o�lu, “�lla üyelerin de�i�mesi gerekmez. Ama ba-
��ms�z üyelerin performanslar� 2 y�lda bir mutlaka öl-
çülmeli. Ölçüm sonucuna göre devam edip etmeme
karar� al�nmal�” diyor. 

5 farkl� �irkette ba��ms�z üyelik yapan Sedat Erata-
lar da ayn� noktaya de�iniyor. Eratalar, “Bence üye olu-
nan �irket say�s� 4-5’i geçmemeli. Ayr�ca sirkülasyon

224 CAPITAL  9 / 2011

YÖNETİM KURULLARI

YÖNET�M TECRÜBES� �irketler ba��ms�z üye seçimi
yaparken sektör tecrübesine bak�yor. Ben ise genel yönetim
tecrübesine öncelik verilmesini tavsiye ediyorum. Mesela
çelik fabrikas�na biri bak�l�yorsa o ki�inin illa o sektörden
olmas�na gerek yok. Sektörel bilgi ayr�ca tercih sebebi ama
birinci sebep olmamal�. 

�T�BAR VE SAYGINLIK Bu ki�ilerin kamuoyundaki
alg�lanmalar� önemli. Çünkü yönetim kurulu üyesi
kurulu�uyla, kurulu� da yönetim kurulu üyesiyle özde�le�iyor.
�tibarl�, sözü dinlenir, sayg�de�er bir ki�i olmas� önemli. Bir de
ba��ms�z uzla��c� olmas� laz�m. 

TATLI D�LL� OLMAK ��imiz gere�i yap�lan yanl��l��a parmak
basmak mecburiyetindeyiz. O yanl��l��� da ya sermayedar
yap�yordur ya da �irketin üst düzey yönetimi. Bir insana
kabahatini söylerseniz antipatik olursunuz. O yüzden tatl� dilli
olmak önemli.

İYİ BİR BAĞIMSIZ 
NASIL OLMALI?

TEZCAN YARAMANCI / INVESTA CONSULTING YKB

BÜYÜK RESM� GÖSTER�YORUZ Yönetim kurulu
üyelerinden iki tanesi her zaman, her konuda ayn� fikirdeyse,
bunlardan birine ihtiyaç yoktur. Deneyimli ba��ms�z yönetim
kurulu üyeleri, �irket için “büyük resmin”' iyi
de�erlendirilmesine önemli katk� sa�lar. Di�er yandan da
�irketin vizyon ve stratejisinin güncellenmesini veya
güçlenmesine yol açarlar. Bunlar� yaparken de icraat�n
kalitesini iyi de�erlendirerek, mevcut icra kadrolar�n� bu
yönde destekleyerek, gerekti�i yerde ise üsluba dikkat
ederek meydan okurlar.

��RKET KURALLI OLMALI Gelen tekliflerde en önemli
kriterim �irketin kay�tl�, kurall� ekonomide faaliyet gösteriyor
olmas� ve i� yapma kültürü. Zira biz oraya en iyi niyetimizle,
daha rekabetçi olma ad�na “i� modeli inovasyonu”
yapmaya gidiyoruz. Kendi duru�umuzu sekteye u�ratacak i�
yap�� �eklimizi de�i�tirmeye de�il! Bu bak�mdan önerilerimizi
i� sahibinin ho�una gidip gitmeyece�ine bakmadan uygun
bir üslupla söylemek durumunday�z. Bu samimiyetin i� sahibi
taraf�ndan istenmesi laz�m.

BAĞIMSIZ ÜYE NEDEN ÖNEMLİ?

SERVET TOPALO�LU / BA�IMSIZ YKÜ

Ali Midillili,
“Ba�ımsız bir

yönetim kurulu
üyesi en fazla

4 �irkette 
sorumluluk 

almalı” diyor.
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yarat�lmal�. Bir �irketteki görev süre-
si en fazla 5-7 y�l aras�nda olmal�.
Uzun y�llar ayn� �irkette kald���n�zda
ba��ms�zl�k zaman içinde kaybolabi-
liyor” diyor. 

Ric Marshall da “E�er 10 yönetim
kurulu üyenizden 4’ü en az 17-18 y�l-
d�r �irketteyse bu önemli bir risk.
Muhtemelen bu isimler art�k yöneti-
me çok yak�nla�m��t�r” diyerek ihti-
yaç duyulan tarafs�z bak���n müm-
kün olamayaca��na dikkat çekiyor. 

YENİ YÜZLER GELMELİ 
Dikkat çekilen bir di�er nokta ise �irketlerin belli ba�-
l� “marka” yöneticilere yönelmesi… Ara�t�rmalara göre
Türkiye’deki 100 �irketin 35’inde ba��ms�z üye var. An-
cak birço�unda ayn� isimler dikkat çekiyor. Uzmanlar,
“Sirkülasyon sadece görev sürelerinde de�il, isimlerde
de olmal�” diyor. Adnan Nas, bu konudaki görü�lerini
�öyle anlat�yor: “Patronlar genelde itibar için belli ba�-
l� isimlere teklif götürüyor. Ama ipin ucu kaç�yor. Ye-

ni isimlerin eklenmesi kaç�n�lmaz.”
Sedat Eratalar’�n fikirleri de benzer: “Hep ayn� in-

sanlar duyuluyor. Oysa piyasada bu i�i yapabilecek
çok say�da kaliteli isim var. Bence bu durum önümüz-
deki dönemde de�i�ecek. Ba��ms�z yönetim kurulu
üyeli�i, yak�n gelecekte gerçekten profesyonel biçim-
de yönetilen bir süreç olacak.”

Tezcan Yaramanc�o�lu da ayn� görü�lerini payla��-
yor ve “Geçmi�te ‘Tezcan Bey’in Ankara’da tan�d�klar�
vard�r’ diye yap�lan teklifler, ‘Tezcan Bey’in deneyim-
leri var, bize katk�s� olur’ anlay���na dönü�ecek” diyor.

Odgers Berndtson Yönetim Kurulu Ba�kan� Ay�e
Öztuna ise bir ba�ka noktaya vurgu yap�yor: “Ba��m-
s�z yönetim kurulu üyesi belirlemi� olmak, hedeflenen
performans� garanti alt�na almayabilir. Hedefler belir-

lenmeli, süreç içinde do�ru yolda
olunup olunmad��� da de�erlendiril-
meli.” 

ÜCRETLER ARTAR MI?
Peki özellikle 2012 olarak gösterilen
milat, piyasadaki ücretleri nas�l etki-
leyecek? Talebin artmas�yla ba��ms�z
üye maa�lar� yükselecek mi? Bu so-
runun yan�t� “Bir süre sonra, evet”.

�u anda ba��ms�z yönetim kuru-
lu üyelerinin maa�lar� �irketin hac-
mine göre de�i�mekle birlikte 3-5
bin Euro’dan ba�l�yor. MSearch Ku-
rucu Orta�� Ali Midillili, “Bu, kat�l�m
frekans�, üstlenilen sorumlulu�un
kapsam� ve �irketin hacmiyle alaka-
l�. Y�lda 4 kez kat�l�mla 12 kez kat�-
l�m aras�nda bir ücret fark� mutlaka
var” diyor. 

Egon Zehnder Yönetici Orta��
Murat Ye�ildere ise “�u anda yönetim
kurulu üyeleri ortalama olarak 3 bin
ila 5 bin Euro aras�nda ayl�k ‘huzur
hakk�’ al�yor. Ayr�ca baz� örneklerde
farkl� yan haklar da sunulabiliyor.
Çok uzak olmayan bir vadede, yöne-
tim kurulu üyeleri için talep edilen
ücretler ve yan haklar da tekrar ele

al�nacak” diye konu�uyor. 
Family Business Advisors’�n kurucusu Haluk Ala-

cakl�o�lu ise �u görü�leri veriyor: “Ortalama ba��ms�z
üye maa�lar� 5 bin Euro civar�nda. Ama üstlenilen gö-
rev çoksa 15 bin Euro’ya kadar ç�k�yor. Önümüzdeki
süreçte hem maa�lar artacak, hem yan haklar konu-
sunda önemli geli�meler ya�anacak.”

My Executive’den Müge Yalç�n ise ücret art���n�n
orta vadede olaca��na inan�yor. Özellikle belli alanlar-
da uzman olan isimlerin daha de�erli hale gelece�ini
dü�ünüyor.  
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DUYGUSALLIKTAN KURTARIYOR Ba��ms�z üyeler, yönetim
kararlar�n�n duygusall�ktan uzak bir �ekilde yönlendirilmesini
ve denetlenmesini sa�l�yor. Bu nedenle, �irkete kat�lan
de�er aç�s�ndan önemli. Ayr�ca yönetim kurulu üyeli�i,
komite üyeli�i veya ba�kanl��� önemli bir sorumluluk da
gerektiriyor. Her �irket için y�lda 5-12 aras�nda toplant� ve
�irketin gidi�at� hakk�nda bilgi sahibi olma sorumlulu�unuz
oluyor.  

DE�ER YARATAB�LMEL�Y�M Benim gelen tekliflerle ilgili en
önemli kriterim, gerçekten bir de�er yaratma potansiyelinin
olmas� ve �irketin özellikle finansal aç�dan güçlü ve
denetlenir olmas�. Ba��ms�z yönetim kurulu üyeleri, düzgün
çal��an sistemleri olan �irketlerde daha
rahat çal��abiliyor. Bu gerek bilgi ak���
aç�s�ndan, gerekse üstlenilen risk ve
sorumluluk aç�s�ndan önemli.

TÜRK YÖNET�C�LER REVAÇTA
Yurtd���ndaki �irketler de deneyimlerinden
faydalanmak üzere Türk yöneticileri
yönetim kurullar�na davet ediyorlar.
Önemli örnekler aras�nda Sabanc�
Holding’in eski CEO’su Ahmet
Dördüncü’nün International Paper YK
üyeli�i, THY’nin eski yönetim kurulu ba�kan�
Cem Kozlu’nun DoCo yönetim kurulu
üyeli�i, Microsoft’un eski yöneticisi Emre
Berkin’in Londra ve Dubai’de teknoloji
�irketlerindeki üyeli�i ve benim Kanadal�
Inmet Mining’deki üyeli�im say�labilir.

“BÜYÜK BİR SORUMLULUK”

DR. YILMAZ ARGÜDEN / ARGE DANI�MANLIK YKB
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yarat�lmal�. Bir �irketteki görev süre-
si en fazla 5-7 y�l aras�nda olmal�.
Uzun y�llar ayn� �irkette kald���n�zda
ba��ms�zl�k zaman içinde kaybolabi-
liyor” diyor. 

Ric Marshall da “E�er 10 yönetim
kurulu üyenizden 4’ü en az 17-18 y�l-
d�r �irketteyse bu önemli bir risk.
Muhtemelen bu isimler art�k yöneti-
me çok yak�nla�m��t�r” diyerek ihti-
yaç duyulan tarafs�z bak���n müm-
kün olamayaca��na dikkat çekiyor. 

YENİ YÜZLER GELMELİ 
Dikkat çekilen bir di�er nokta ise �irketlerin belli ba�-
l� “marka” yöneticilere yönelmesi… Ara�t�rmalara göre
Türkiye’deki 100 �irketin 35’inde ba��ms�z üye var. An-
cak birço�unda ayn� isimler dikkat çekiyor. Uzmanlar,
“Sirkülasyon sadece görev sürelerinde de�il, isimlerde
de olmal�” diyor. Adnan Nas, bu konudaki görü�lerini
�öyle anlat�yor: “Patronlar genelde itibar için belli ba�-
l� isimlere teklif götürüyor. Ama ipin ucu kaç�yor. Ye-

ni isimlerin eklenmesi kaç�n�lmaz.”
Sedat Eratalar’�n fikirleri de benzer: “Hep ayn� in-

sanlar duyuluyor. Oysa piyasada bu i�i yapabilecek
çok say�da kaliteli isim var. Bence bu durum önümüz-
deki dönemde de�i�ecek. Ba��ms�z yönetim kurulu
üyeli�i, yak�n gelecekte gerçekten profesyonel biçim-
de yönetilen bir süreç olacak.”

Tezcan Yaramanc�o�lu da ayn� görü�lerini payla��-
yor ve “Geçmi�te ‘Tezcan Bey’in Ankara’da tan�d�klar�
vard�r’ diye yap�lan teklifler, ‘Tezcan Bey’in deneyim-
leri var, bize katk�s� olur’ anlay���na dönü�ecek” diyor.

Odgers Berndtson Yönetim Kurulu Ba�kan� Ay�e
Öztuna ise bir ba�ka noktaya vurgu yap�yor: “Ba��m-
s�z yönetim kurulu üyesi belirlemi� olmak, hedeflenen
performans� garanti alt�na almayabilir. Hedefler belir-

lenmeli, süreç içinde do�ru yolda
olunup olunmad��� da de�erlendiril-
meli.” 

ÜCRETLER ARTAR MI?
Peki özellikle 2012 olarak gösterilen
milat, piyasadaki ücretleri nas�l etki-
leyecek? Talebin artmas�yla ba��ms�z
üye maa�lar� yükselecek mi? Bu so-
runun yan�t� “Bir süre sonra, evet”.

�u anda ba��ms�z yönetim kuru-
lu üyelerinin maa�lar� �irketin hac-
mine göre de�i�mekle birlikte 3-5
bin Euro’dan ba�l�yor. MSearch Ku-
rucu Orta�� Ali Midillili, “Bu, kat�l�m
frekans�, üstlenilen sorumlulu�un
kapsam� ve �irketin hacmiyle alaka-
l�. Y�lda 4 kez kat�l�mla 12 kez kat�-
l�m aras�nda bir ücret fark� mutlaka
var” diyor. 

Egon Zehnder Yönetici Orta��
Murat Ye�ildere ise “�u anda yönetim
kurulu üyeleri ortalama olarak 3 bin
ila 5 bin Euro aras�nda ayl�k ‘huzur
hakk�’ al�yor. Ayr�ca baz� örneklerde
farkl� yan haklar da sunulabiliyor.
Çok uzak olmayan bir vadede, yöne-
tim kurulu üyeleri için talep edilen
ücretler ve yan haklar da tekrar ele

al�nacak” diye konu�uyor. 
Family Business Advisors’�n kurucusu Haluk Ala-

cakl�o�lu ise �u görü�leri veriyor: “Ortalama ba��ms�z
üye maa�lar� 5 bin Euro civar�nda. Ama üstlenilen gö-
rev çoksa 15 bin Euro’ya kadar ç�k�yor. Önümüzdeki
süreçte hem maa�lar artacak, hem yan haklar konu-
sunda önemli geli�meler ya�anacak.”

My Executive’den Müge Yalç�n ise ücret art���n�n
orta vadede olaca��na inan�yor. Özellikle belli alanlar-
da uzman olan isimlerin daha de�erli hale gelece�ini
dü�ünüyor.  
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DUYGUSALLIKTAN KURTARIYOR Ba��ms�z üyeler, yönetim
kararlar�n�n duygusall�ktan uzak bir �ekilde yönlendirilmesini
ve denetlenmesini sa�l�yor. Bu nedenle, �irkete kat�lan
de�er aç�s�ndan önemli. Ayr�ca yönetim kurulu üyeli�i,
komite üyeli�i veya ba�kanl��� önemli bir sorumluluk da
gerektiriyor. Her �irket için y�lda 5-12 aras�nda toplant� ve
�irketin gidi�at� hakk�nda bilgi sahibi olma sorumlulu�unuz
oluyor.  

DE�ER YARATAB�LMEL�Y�M Benim gelen tekliflerle ilgili en
önemli kriterim, gerçekten bir de�er yaratma potansiyelinin
olmas� ve �irketin özellikle finansal aç�dan güçlü ve
denetlenir olmas�. Ba��ms�z yönetim kurulu üyeleri, düzgün
çal��an sistemleri olan �irketlerde daha
rahat çal��abiliyor. Bu gerek bilgi ak���
aç�s�ndan, gerekse üstlenilen risk ve
sorumluluk aç�s�ndan önemli.

TÜRK YÖNET�C�LER REVAÇTA
Yurtd���ndaki �irketler de deneyimlerinden
faydalanmak üzere Türk yöneticileri
yönetim kurullar�na davet ediyorlar.
Önemli örnekler aras�nda Sabanc�
Holding’in eski CEO’su Ahmet
Dördüncü’nün International Paper YK
üyeli�i, THY’nin eski yönetim kurulu ba�kan�
Cem Kozlu’nun DoCo yönetim kurulu
üyeli�i, Microsoft’un eski yöneticisi Emre
Berkin’in Londra ve Dubai’de teknoloji
�irketlerindeki üyeli�i ve benim Kanadal�
Inmet Mining’deki üyeli�im say�labilir.

“BÜYÜK BİR SORUMLULUK”

DR. YILMAZ ARGÜDEN / ARGE DANI�MANLIK YKB
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