
1 
 

 

 

 

 

CONTACT 

 E-mail: info@galifopartners.com 
 Phone: +90 (212) 909 83 98 
 
Office: Nidakule Levent – Kat 6  
Esentepe Mah., Harman Sokak No:7  
Şişli/İstanbul 34394 
 
 

23 Mart 2022 

Sorumlu yatırım stratejisini benimsemiş aktif ve pasif yatırım 

fonlarının kendilerini farklılaştırmak ve alfa yaratmak için 

kullandıkları yöntemlerin başında yatırım yaptıkları şirketler ile 

etkileşip müsbet değişimlere öncülük etmek geliyor. Gelişmekte 

olan ülkelerdeki halka açık şirket yönetimlerinin ve yönetim 

kurullarının bu eğilimi anlamalarının ve gerekli hazırlıkları 

yapmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz.     

Yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerle etkileşimi yapıcı bir 

dialog ile başlayıp, gelişme sağlanamayan durumlarda 

yatırımcıların şirket genel kurullarında yönetim tavsiyeleri ve 

yönetim kurulu üyeleri aleyhinde oy kullanmasına hatta yönetim 

kurulu icraatlarını ve şirket finansallarını onaylamamaya kadar 

gidebiliyor. Son aşamada ise yatırımcılar hisselerini satmayı ya 

da başka yatırımcılar ile bir araya gelip aktivist yaklaşım 

sergilemeyi seçebiliyor.  

  

Sorumlu Yatırım Tarzı ve 

Yönetim Kurullarına Düşen 

Görevler 
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Genel Kurulların ve Vekalet Oyların Önemi Artıyor 

 Bu eğilimin etkilerini yabancı payı azalmış olsa da 

hem Borsa İstanbul’da yatırım yapan yatırımcılar ve 

halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri yöneticileri 

ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hem de 

yaptığımız örnek çalışmalarda gözlemliyoruz. Bir 

örnek çalışma kapsamında aralarında Blackrock, 

Norges ve State Street’in bulunduğu toplam sekiz 

adet aktif ve pasif yatırımcıdan oluşan grubun 

Borsa İstanbul'da işlem gören yirmi şirketin genel 

kurullarında 2020 ve 2021 yıllarında kullandıkları 

oyları inceledik. Fonların kullandıkları red oylarının 

yüzdesinin 2020 yılında c.14% iken 2021 yılında 

c.20%’ye çıktığını gözlemledik. Örnek grup içerisinde 

kurumsal yönetim açısından önemli bir bozulma 

olmadığını kabul edersek, red yüzdesindeki artışı 

kurumsal yatırımcıların taleplerini daha görünür bir 

şekilde dile getirdiği yönünde yorumlayabiliriz.  

Detaylara baktığımızda kullanılan red oylarının 

yaklaşık %50’lik kısmının yönetim kurulu üye seçimi, 

süresi, bağımsızlığı ve ücretlendirmesi ile ilgili 

maddeler olması dikkat çekici. Ek olarak, 

Blackrock’ın birden fazla şirket için yönetim kurulu 

bağımsızlığının yetersiz olduğuna dair yorumda 

bulunmuş olmasının da altını çizmekte fayda var.  

Genel kurullarda kullanılan red oylarının sadece bir 

itiraz ya da memnuniyetsizlik işareti değil aynı 

zamanda uyarı olarak görülmesi, takip ve analiz 

edilmesi gerekir. Kullanılan oyların toplu analizine 

ek olarak özellikle ÇSY alanında öncü Robecco, 

Aberdeen, Blackrock gibi dev kurumlar ve 

büyümekte olan impact fonlarının kullandıkları 

oyları genelden ayrı bir kümede takip etmek faydalı 

olacaktır.  

Bu görev yatırımcı ilişkileri bölümüne ve şirket üst 

yönetimine düşmekle birlikte, yönetim kurullarının 

da süreci yakından takip etmesi faydalı olur.  

Bu bağlamda yönetim kurulu üyelerinin özellikle 

şirket açısından önemli hissedarlar ya da 

potansiyel yatırımcılar ile yapılacak toplantıların 

bazılarına katılmaları faydalı olacağı 

kanaatindeyiz. Bu yönetim kurulu üyelerine  

yatırımcı beklentilerini ilk ağızdan dinleme ve aynı 

zamanda yatırımcılara da yönetim kurulu üyelerini 

tanıma şansı verecektir. 

Düşük Halka Açıklık Oranı Bir Mazeret Olmamalı!   

Bu süreçte şirket yönetimlerinin ve yönetim kurulu 

üyelerinin yapabileceği en büyük hata şirketlerin 

hissedar yapısından ötürü rehavete kapılmak olur. 

Gelişmekte olan ülkelerde halka açık şirketlerin 

büyük kısmının bir grup, aile ya da kamu 

tarafından kontrol edildikleri ve bunun yatırımcı 

aktivizmini sınırladığı bir gerçektir. Fakat 

beklentimiz bazı gelişmekte olan ülke fon 

yöneticilerinin aynı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

dialog veya oy kullanımı ile sonuç alamadıkları 

durumlarda eleştirilerini kamuoyu önünde dile 

getirecekleri ve mümkün ise diğer kurumsal 

yatırımcılar ile birleşip kendi yönetim kurulu 

üyelerini aday gösterecekleri yönündedir. Kamuoyu 

önünde yaşanabilecek bir hissedar çatışması 

ortaklık yapısı ne olursa olsun bütün şirketler ve 

eleştiriye konu olan yönetim kurulu üyeleri için 

repütasyon riskleri içermektedir.  

Örnek Çalışma: Şeçili lider fonların yatırım yaptıkları şirket genel kurullarında kullandıkları red 

oylarının yüzdesi 2020 yılında c.14% iken 2021 yılında c.20%’ye çıktı! 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Proaktif Çözümler 

Bu tip istenmeyen durumların önüne geçmenin en 

kısa yolu şirketlerin ÇSY altyapısını proaktif bir 

yaklaşım ile global standartlarda inşa etmektir. 

Kurumsal yapının yatırımcı odaklı ve yatırımcıların 

beklentilerini kapsayacak bir yaklaşım benimsemesi 

kadar ileriye dönük global gelişmeleri de kapsıyor 

olması önemlidir. Örnek olarak yönetim kurulu 

üyelerinin çeşitliliği ve bağımsızlığı kadar üyelerin 

yetkinlik ve etkinliklerinin daha da öne çıktığını 

görebiliriz hatta görmeye başladık. 

Sayıları şimdilik az olsa da kurumsal yatırımcıların 

iklim değişikliğine karşı yeterli aksiyon almadıklarını 

düşündükleri şirketlerin yönetim kurulu üye 

seçimlerinde aleyhte oy kullandıklarını yaptığımız 

çalışmada gözlemledik. Yönetim kurulu üye 

adaylarının sadece kendi alanlarında uzman 

olmaları değil, şirket ile alakalı fırsat ve riskleri – 

ÇSY dahil- değerlendirip, uzun vadeli stratejiler 

geliştirilmesine katkı sağlayabilir olmaları önem arz 

etmektedir. 

İlave olarak, adayların özgeçmişleri ve yönetim 

kuruluna sağlayabilecekleri desteğin genel kurul 

öncesi hissedarlar ile net bir şekilde paylaşılması 

faydalı olur. Seçilen üyelerin bireysel etki ve 

katkılarının da periyodik olarak yatırımcılar ile 

paylaşılması şeffaflığı ve yatırımcı memnuniyetini 

artırıcı adımlar olacaktır.   

 

 

Son olarak kurumsal yatırımcıların taleplerinin 

anlaşıldığı ama yerine getirilmediği ya da uygun 

görülmediği durumlarda ise yatırımcıların 

taleplerini kamuoyuna taşıma ihtimaline karşı 

hazırlıklı olunması şarttır. Şirket ve yönetim 

kurulunun bahsi geçen taleplerin neden 

karşılanmadığını ivedikle, mümkün olduğunca 

şeffaf, yapıcı, açıklayıcı bir şekilde varsa global 

örnekleri ile kamuoyuna ve tüm paydaşlara 

sunması bu sürecin en az hasarla atlatılmasına 

yardımcı olacaktır.       

ÇYS yol haritasının oluşturulması ve bu alandaki 

bütün çalışmaların sadece üzerine tik atılacak bir 

liste olmaktan çıkarılıp bütün şirket tarafından 

içselleştirilmesinde icra kurulu kadar yönetim 

kurullarına da önemli görevler düşmektedir. 

Kurumsal yatırımcılar ÇYS ile ilgili konularda 

yönetim kurullarının aktif rol oynamasını 

beklemektedir. Yatırım dünyasındaki gelişmelere 

hakim, yetkin, etkin ve proaktif bir yönetim 

kuruluna sahip şirketler kurumsal yatırımcı 

tabanını korumakta ve yeni yatırımcı çekmekte 

her zaman bir adım ileride olacaktır.  

Hulusi Zarplı 

Kurucu Ortak  

Galifo Partners 

 

 

 

 

 

 

 

Galifo Partners halka açık şirketler ve kurumsal yatırımcılara tek çatı altında yaratıcı 

çözümler sunma amacı ile Kasım 2021 tarihinde kuruldu. Galifo Partners kurduğu uluslararası 

işbirlikleri ile yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, hissedar aktivizmi, yatırımcı gözünden 

sürdürülebilirlik stratejileri ve raporlaması alanlarında hizmet vermektedir.      


