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Basın Duyurusu 
 

 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) yönetimi ve faaliyetlerinin gözetimi ile yetkili Arap 

ülkelerinin ilgili otoritelerinin temsilcileri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 

(OECD), Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) işbirliği 

ile düzenlediği toplantıda bugün bir araya geldi. Kamu şirketlerinin ekonomik ve sosyal 

gelişmedeki rolü üzerine odaklanan OECD’nin KİT’lerde Kurumsal Yönetim Bölgesel 

Görev Grubu’nun 5. toplantısına bölgeden altmışın üzerinde üst düzey yönetici ve uzman 

katıldı.  

 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetimi Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde gerek 

politika yapıcıların gerekse kamuoyunun giderek daha fazla ilgisini çekmekte. KİT’lerin 

Arap ülkelerinin ekonomisine katkısı, hizmet ve mal sağlayıcı olarak ve istihdam ve 

sosyal politikalardaki rolleri dikkate alındığında bu ilginin sürmesi kaçınılmaz görülüyor.  

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve 

İşletmeler Genel Müdürü Sayın Selim Yeşilbaş, KİT’lerde kurumsal yönetimin 

geliştirilmesinin önemini vurguladı. TKYD Yönetim Kurulu üyesi ve Doğan Şirketler 

Grubu Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu ise konuşmasında TKYD 

olarak böyle önemli bir organizasyona T.C. Hazine Müsteşarlığı ile ev sahipliği 

yapmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, “Ülkemizde KİT’lerin durumuna baktığımızda 

ise geçmişte üstlendiği sosyo-ekonomik roller, sermaye piyasalarının derinleşmesindeki 

katkıları gibi unsurlarla KİT’lerde kurumsal yönetimin Türkiye’de büyük gelişme içinde 

olduğunu görüyoruz. Türkiye çok önemli bir özelleştirme sürecinden geçmiştir ve bu 

süreç halen devam etmekte. Türkiye’de son dönemde özel sektör daha iyi bir ortama 

sahip olmuş ve diğer ülkelerden daha gelişmiştir ki bu oran, istihdamın % 87’lik kısmına 

denk gelmektedir. Sürecin başarıya ulaşması, ancak Kurumsal yönetimin KİT’lerde iyi 

uygulanması ile mümkün olacaktır. KİT’leri daha şeffaf ve sorumluluk sahibi yapma 

ihtiyacının yanı sıra etkinlik ve karlılıklarının sağlanması için büyük öneme sahip güçlü 

bir yasal düzenleme yapısı içinde işletilmelerinin sağlanması, kural koyucuların KİT’lerin 

doğru yönetilmesi konusuna eğilmelerine yol açmıştır.” dedi. Dr. Murat Doğu 
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konuşmasında TKYD olarak Kurumsal yönetim konusunda birçok rehber hazırlayıp, 

çeşitli bölgesel çalışmalarda Kurumsal yönetim alanında projelere imza attıklarını belirtip 

bu konuda çalışmaların gelecek dönemde de devam edeceğini belirtti.  
 

Toplantıda aynı zamanda, OECD’nin Arap ülkelerinde devletin ekonomideki rolünün ve 

yoğun katılımının olumlu ve olumsuz sonuçlarının ele alındığı yeni raporu Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika Kamu İktisadi Teşebbüsleri: Kalkınma ve Rekabetçiliğin İtici Gücü? 

açıklandı. Rapor bölge ülkelerinden örnek şirket incelemeleri sunarken, hem kamu 

şirketlerinin Arap ekonomilerine katkısını hem de ticari olmayan sorumluluklar ile 

donatılmalarının maliyetlerini ele alıyor.  

 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki KİT’ler üzerine OECD’nin yayınladığı ikinci yayın 

olan rapor, bölgede kamu teşebbüslerinin etkinliğini artırmak için önerilerde bulunuyor. 

Rapor özellikle, KİT’ler ve özel sektör şirketlerinin eşit şartlarda iş yapabilecekleri bir 

ortam yaratmak için bazı öneriler sunuyor. Yazarlar ayrıca KİT’lere yapılan devlet 

yardımların verimliliğinin daha detaylı olarak ele alınması gerektiğini savunuyorlar. 

Raporun ana mesajlarından birisi olarak bölgedeki hükümetlerin kamu şirketlerini kazanç 

ve zararları bakımından stratejik olarak incelemelerinin ve şirket hedefleri ile daha geniş 

ekonomik kalkınma hedeflerini uyumlaştırmalarının önemli faydalar sağlayacağı öne 

çıkıyor.   

 

Rapor ile ilgili sorular için OECD Kurumsal İşler Dairesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

Program Yöneticisi Alissa Amico ile iletişime geçebilirsiniz. (alissa.amico@oecd.org, 33 

1 45 24 83 05).  
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