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Ve Sertifika...
MentorlarıYla görüşMelerini büYük ölçüde taMaMlaYan Mentiler eYlül aYında, üç gün süren “bağıMsız YönetiM  

kurulu üYeliğine Hazırlık eğitiMi”ne katılarak sertifikalarını aldı. nilgün balcı çavdar

Y
ıldız Holding ana spon-
sorluğunda, Forbes 
Türkiye ve Praesta Tür-
kiye girişimi ile başlatılan 
‘Yönetim Kurullarında 

Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası 
Mentorluk Programı bir buçuk yılı 
geride bıraktı. İş dünyasının önde gelen 
40 isminin 40 kadın üst düzey yöneti-
ciye mentorluk yaptığı programın ilk 
fazı bitmek üzere. Mentilerin çoğu bu 
sürede mentorları ile düzenli olarak 
yaptıkları görüşmeleri tamamladı. 

Program kapsamında ayrıca 
mentilerin yönetim kurullarına ha-
zırlanmaları doğrultusunda ihtiyaç 
duydukları eğitimlerin belirlenip 

hazırlanması için başkanlığını Arge 
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Argüden’in yaptığı Gelişim 
Komitesi oluşturulmuştu. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, 
Egon Zehnder Yönetici Ortağı Mu-
rat Yeşildere ve MCT Danışmanlık 
Yönetici Ortağı Tanyer Sönmezer’in 
yer aldığı komite, mentilerle toplantı 
yaparak ihtiyaç ve talepleri öğrenmişti 
ve bir üniversite ile işbirliğine gidilme-
sine karar verilmişti. Bilgi Üniversitesi 
ve Özyeğin Üniversitesi’nin akredite 
ettiği üç günlük bir sertifika programı 
hazırlandı. 

“Kadınlar İçin Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyeliğine Hazırlık Eğitimi” 12 
-13 -14 Eylül tarihlerinde Bilgi Üni-
versitesi Santral İstanbul Kampüsü ile 
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy yer-
leşkesinde gerçekleştirildi. Mentileri 
tekrar üniversite sıralarına döndüren 
eğitim programının açılış konuşması-
nı programa ilk günden destek veren 
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı 
yaptı. 

Üç gün süren eğitim programında 
mentiler,  makro ekonomik verilerin 
yorumlanması, yönetim kurulunda 
finansal okuma, Türk Ticaret Kanu-
nu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda 
yönetim kurullarına ilişkin ilkeler gibi 



finans ve hukuk ağırlıklı dersler gör-
dü. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Gül Okutan, Türk Ticaret Kanunun 
YK üyelerine getirdiği sorumlulukları 
anlattı. SPK eski başkanı Prof. Dr. 
Vedat Akgiray ise SPK kapsamında 
kurumsal yönetimin belirlenmesine ve 
uygulanmasına ilişkin ilkelerle bağım-
sız yönetim kurulu üyelerinden bekle-
nilen uygulamalar ve hesap verilebilir-
lik ilkesi üzerinde durdu.   

Bilgi Üniversitesi’nin Santral İstan-
bul kampüsündeki ilk gün, programın 
Danışma Kurulu Başkanı MV Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Muzaffer Akpınar’ın konuşmasının 
ardından birlikte yenen akşam yemeği 
ile tamamlandı. 

İkinci gün programa mentor ola-
rak da katılan ve gelişim komitesinin 
başkanlığını üstlenen Dr. Yılmaz Ar-
güden Yönetim Kurulu, Yönetim ve 
Performans başlıklı bir konuşma yap-
tı. Thales Eğitim ve Danışmanlık’tan 
Erda Gerçek’in yönetim kurulu üye-
leri için belirsizlik ortamında karar 
alma süreci başlıklı bir konuşma yap-
tığı eğitim programında, Finansbank 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer 
Aras da mentilere finansal okuma ko-

Graham Ward, anlaşması zor insanların iş  
dünyasında daha çok kazandıklarını söylüyor.

Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, 
finansal okuma eğitimi verirken...

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan YK’da çeşitliliğin  
ve siyasi ortamın oluşmasının önemini anlattı.

Eğitimin ilk günü birlikte yenen akşam yemeği ile sona erdi.

nusunda eğitim verdi. Atilla Yeşilada 
ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi Ebru Köksal ise özel 
sermaye fonlarının uygulamaların-
dan ve özel sermaye fonlarının ortak 
olduğu yönetim kurullarında dikkat 
edilmesi gereken unsurlardan söz etti.

Üçüncü gün yine Özyeğin 
Üniversitesi’nde devam eden progra-
mın ilk konuşmacısı Özyeğin Üniver-
sitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü 
İhsan Elgin’di. INSEAD (Institute of 

Business Administration - Avrupa İş 
İdaresi Enstitüsü) eğitimcilerinden 
Prof. Dr. Graham Ward da kadınların 
üst düzey yönetim pozisyonlarında 
daha çok yer alması için yapılması ve 
kaçınılması gereken davranışları içeren 
bir konuşma yaptı. 

Sertifika Programının son konuş-
macısı ise yönetim kurullarında çok 
sesliliğin önemini anlatan Bilgi Üni-
versitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. 
Dr. Deniz Ülke  Arıboğan oldu. 
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