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SondonemlerdebeyinavcllanaracllIglylaCEOarayan
~irketlerin
saYlslndaonemlibir artl~ya~anlyor.
MyExecutive'denMOgeYalyln,~irketlerin
danl~man
firmalarlayall~makistemesindeki
digerbir nedeninde gizlilik
oldugunus6ylOyor,
TOrkiye'de~irketlerbu konununhem
r;;al1~anlanna
hemkamuoyunaaylklanmaslnlriskliolarak
g6rOyor.Yalyln,gizlilikleilgillolarak,"$irketler,birOstdOzey
yoneticiaraYI~lnda
oldugundabununpiyasadayaYllmaslnl
ve degi~ikisimlerinkulaktankulagadola~maslnl
istemiyor.
<;abukve sessizceuygunadaylannlistesinigormekistiyor"
dive konu~uyor,
Durumb6yle oluncael Slkl~ll1p
g6reve

CEO KENDiNi YENiLEMELi
Ancak, bir noktadan soma da CEO degi§imin
§art oldugunu soyleyenler de var. Stanton
Chase Yonetici Ortagl <;agn Alkaya, bir CEO
veya genel mudur aym §irkette maksimum
ka~ yll kalmah sorumuza, "~irketi ve kendisi
i~in yeni hedeflere dogru yiiruyebildigi, i§i ve
kendisini yenileyebildigi surece §irkette
kalmasmda hi~bir sakmca yok" §eklinde yamt
veriyor. Ancak, 5 ila 7 yllhk arahklarla
ger~ekle§en bayrak degi§ikliklerinin
~ogunlukla verimli oldugunu soylemeden
edemiyor.
Management Center Turkiye Genel
Muduru Tanyer Sonmezer ise CEO'nun aym
§irkette, aym sorumlulukta, aym kapsama
alanmda, her §eyin aym oldugu, rekabetin hi~
degi§medigi birle§me ve satm almanm
ya§anmadlgl bir yerde 5 ylldan soma kendini
ve §irketi yenilemesi gerektigine inamyor.
Harvard Business School'dan Profesor John
Davis'e gore, CEO'lann maksimum gorevde
kalma suresinin daha uzun tutulmasl
gerekiyor. Davis, 15 Yllda bir yonetim
degi§ikligi ya§anmasl gerektigini soylUyor.
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YENICEO I<:ERIDEN
CEO'lann gorev suresi klsaldlk~a yerine yenisi
yeti§tirmek de kolay olmuyor.
Yeni CEO belirleme ve ses;me
hem uzun hem maliyetli bir

sure~.
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sepyor. SpencerStuart.m. ~.
2007 yllmda gers;ekle§tlrdlgl
ve S&P 500 §irketlerini

kapsayan ara§t!rmasl da bunu
dogruluyor. Ara§t!rmaya gore,
ges;en YIlS&P 500
206 CAPITAl
6/2008

ba~lamadan,yeniCEO'nunduyurusuyapllmlyor,sonana
kadargizlitutuluyor.
Ancak kurumsalla~ma
dOzeyiyOkselen
~irketlerde,ser;;im
sOresi
sonderece iyitasarlanlyorve seyiminzamanzaman
yonetimkuruluOyeleriaraslndanatanan "atama komitesi"
taraflndanyaplldlglbileoluyor.ManagementCenterGenel
MOdOrO
TanyerSonmezeriseyenigelenCEO'nunmevcut
CEO'yadirektraporeden grubuniyindenr;;lkmasl
gerektigini
soylOyor.
Sonmezer,"ZatenbirCEO'nunba~anslda
kendindensonrakigenelmOdOrOn
kendiekibinden
ylkmaSldlr"diyor.

§irketlerinde yapllan yeni CEO atamalanmn
48'i §irket i~inden ger~ekle§ti. Sadece 9'u
dl§ardan transfer edildi.
Turkiye'de de genel egilim yeni CEO'yu
§irket i~inden se~me yonunde. Ornegin ge~er:.
yll Capital 500 §irketleri arasmda, ilk 200
§irket i~inde i~eriden atanan genel mudur
saYIsl20 oldu. iyi bir yedekleme programl
olan §irketlerde, i<;erinden atamalarda sorun
ya§anmlyor. Uzmanlar, yedekleme prograffi1
olan §irket saYIsmm s;ok da yiiksek
olmadlgma dikkat s;ekiyor. Gunumuzde
§irketler, kendi is;lerinden adaylan olsa bile
dl§andaki alternatifleri de bilerek bir
degerlendirme yapmaYl tercih ediyor. [t
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"(EO iSTiFALARI
OlUMSUZETI<iliYOR"
NEDENLER
<;E~ITLI
CEOistifalan~irketleri
olumsuz
yondeetkiliyor.i~er
ylkarmayonteminedeniyleolandegi~imler
iseolumluy6ndeetki
yaratlYor.
TOrkiye'de
iseCEO'lanni~degi~ikliginde
ilkslralarda
performans
yetersilligL
ekonomikistikrarslzllk,
~!rketyaplsl,sektorde
ya~ananslklntllar
yerallyor.
I~ FIRSATLARI
AZTUrk
CEO'lanni~tekall~sOreler!
3 lIa5 YIIaraslnda
degi~iyor.
Yurtdl~lndaki
firmalaragore,TOrkiye'de
CEO'lannhissettigi
baskllardaha dO~Ok.
ZorunluolmadikyaCEO'larkoltukiannl
pek
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?Irakma"taraftan
degil.Bu~u~nede~
Isebu donemdeyokfazlaIYIve cOZlp~
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flrsatlnln
olu~mamasl
ya da olu~masl

konusundaki
zamanslklntlSI.-...
FlNANS
ILKSlRADA
CEOdegl~1mI
er
.
".
yokflnans,teknoloJI,
In~aat,
" ..
. k It .
gaynmenu,
unzmsektorund e
ya~anIYor.
Aynca,orta61«ekli
ve patrc~irketlerinde
CEOdegi~lmidaha falla
gorOIOyor.
HlzlItOketimOrOnlerL
perakende,hizmet.otomotivve
otomotivvansanayLkimyaalanlannOC
isedegi~im0 kadar hlzl!degll.

