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HABERLER VE DUYURULAR  

MİLLETLERARASI T İCARET ODASI (ICC) YAYINLARINDA İLK 
KEZ B İR TÜRK YAZAR  

GÜLER MANİSALI DARMAN 

"CORPORATE GOVERNANCE WORLDWIDE"  
Yayın No : 654 Fiyatı : 60 Euro  

Günümüz dünyasında küreselleşme ile beraber; kurumsal 
yatırımcılık, finansal piyasalar, hissedarların hareketleri, ve tüm 
bunlara bağlı olarak kurumsal yatırım prensipleri son derece önem 
kazanmıştır. 

Kurumsal yönetim denildiği zaman akla ilk gelen soru, bunun 
bildiğimiz şirket yönetiminden farkının ne olduğudur. 

"Management-İşletmecilik" diye tabir edilen klasik yönetim şeklinden 
müdürlerin, genel müdürlerin veya CEO'ların sorumlu olduğu işletme 
faaliyetleri anlaşılmaktadır. 

Oysa "kurumsal yönetim" bunun üstünde bir kavramdır. Kurumsal 
yönetimde, yönetim kurulunun/müdürler kurulunun sorumluluğu ve 
önemi artar, icraat ile yönetim fonksiyonu ayrılır. Şeffaf yönetim ve 
denetim büyük önem kazanır. Ağırlıklı olarak halka açık şirketler 
sözkonusu olduğu için de hissedar haklarının korunmasını esas alır. 

Bütün bunların Türkiye açısından anlamı nedir?  

 



 

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim prensiplerini 
kabul etmiştir. TUSİAD'da yönetim kurullarının yapısı ve işleyişi 
konusunda bir dizi çalışmalar yapmıştır. Ancak kurumsal yönetim bir 
ülkede ticaret kanunu borçlar hukuku, icra iflas hukuku, muhasebe 
standartları gibi birçok kanunu ve mevzuat hükümlerini 
etkilemektedir.  

İkinci önemli konu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 
Haziran 2004 tarihi itibariyle (SMEs) KOBİ'ler için muhasebe 
standartlarını tartışmaya açmıştır. Avrupa Topluluğu kriterlerine göre 
Türk özel sektörünün büyük bir bölümü KOBİ'dir. Dolayısıyla, bu 
konuda Türkiye'de çok önemlidir.  

Söz konusu gelişmeler birçok ülke için geçerlidir. Kurumsal 
yönetimin iş dünyasının çok güncel bir konusu olması nedeni ile 
Milletlerarası Ticaret Odası "ICC" Kurumsal Yönetim (Corporate 
Governance) ile ilgili bir yayın hazırlamak istemiştir. ICC Mali 
Hizmetler Komisyonu üyemiz Sn. Güler Manisalı Darman konu ile 
ilgili uzun yıllardır oluşturduğu bilgi birikimini araştırmalarıyla 
birleştirerek bu konuda kapsamlı bir yayın hazırlamıştır. 2004 yılı 
sonbaharında "ICC Publishing S.A." tarafından iş dünyasının 
hizmetine sunulan bu yayının gerek akademisyenlere ve gerekse iş 
adamlarına hitap etmesi bakımından faydalı olacağına inanıyoruz.  

Yayını Komitemizden temin etmeniz mümkündür. Türkiye'den de 
örneklerin yer aldığı bu yayına ilgi göstereceğinizden eminiz.  

Saygılarımızla, 

ICC Türkiye Milli Komitesi   
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