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Büyük, halka açık şirketlerin yönetim kurullarında çalışmış bir arkadaşım, kısa süre önce ofisime geldi 

ve kurulda tartışmaya yol açan bir konuda fikrimi almak istedi. Soru şuydu: Şirketin stratejisi söz konusu 

olduğunda yönetim kurulunun rolü nedir? 

Arkadaşımın çalıştığı bazı kurullarda hâkim görüş, stratejinin kurulun işi olduğu şeklindeydi. Üstelik 

yönetim kurulu üyeleri, kısa bir süreliğine işlerden uzaklaşıp bir nevi ‘inziva toplantıları yapmak’ ve o 

sırada strateji belirlemek konusunda ısrarcıydı. Arkadaşımın çalıştığı diğer kurullarda ise hâkim görüş, 

bunun tam tersiydi: Kurulun işi, yönetimin strateji geliştirip öne çıkmasını beklemek ve bunu onaylamak 

veya reddetmekti. Diğerleriyse, bu iki görüş arasında bir yerlerdeydi. Arkadaşımın açıklığa ve tutarlılığa 

ihtiyacı vardı.  

Kurulun stratejiyi belirlemesi gerektiği düzenlerde, cevap kolaydır. Eğer yönetim kurulu, şirket için 

strateji belirlemesi gerektiğini düşünüyorsa, CEO’yu kovması gerektiği ilk bakışta anlaşılır. Yılda sadece 

birkaç defa toplanan bir kurul, strateji belirleme konusunda 7/24 o işin içinde olan CEO’dan daha iyi bir 

iş çıkarabiliyorsa demek ki kurul, yanlış CEO’yla çalışıyor. CEO, strateji belirlemenin kurulun görevi 

olduğunu söylüyorsa bu durum daha da net bir hale gelir. Yani kurul ve CEO, CEO’nun aslında COO 

olduğu konusunda kesin bir fikir birliği içinde olur. Bu durumda onurlu ve yetkin her CEO, bunu anlar 

ve kovulmadan istifa eder; zira gerçek bir CEO, stratejiden sorumlu kişidir ve aksi halde, tepe yönetici 

değildir. 

Peki CEO’nun stratejisine kurulun “olur” veya “olmaz” diye yanıt verdiği diğer durumda ne olacak? Bu, 

diğer duruma göre görece daha iyi olsa da yine de kurulu strateji konusunda büyük ölçüde işe yaramaz 

hale getirir. Strateji, tamamlanmış bir şekilde kurulun önüne gelir ve kurulun söyleyebileceği tek şey, 

“Evet, onaylıyoruz.” veya “Hayır, onaylamıyoruz.” olur. İkinci cevap aslında, “Güvenmiyorum.” 



demenin basit şeklidir. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğim durum, geçerliliğini korur: Yönetim kurulu 

CEO’yu kovmalı. (Tabii önce CEO istifa etmezse.) Kurulun stratejiyi onayladığı durumda ise, kurul 

stratejinin geliştirilmesi konusunda hiçbir değer katmamış olur. Yani, şirketteki en önemli konuda 

herhangi bir işe yaramamış olur. 

Bu ekstrem durumlar yerine, benimsenmesi gereken doğru yaklaşım, (strateji oluşturmak CEO’nun 

görevi olduğu için) CEO’nun sorumluluk sahibi olduğu fakat kuruldan alabileceği en fazla tavsiyeyi aldığı 

ve durumun tekrarlandığı bir süreçtir. Tabii bu, yönetim kurulu yararlı içgörülere sahip olduğunda 

geçerli. Yoksa kurul üyeleri kovulmalı veya istifa etmeyi tercih etmelidir. 

Uygulamaya geçersek, bu tekrarlı süreç üç basit adımda gerçekleştirilebilir.  

İlk olarak (sürecin başında) CEO, stratejinin kapsaması gereken meydan okumalar konusunda kurulun 

fikrini almalı. Yönetim kurulları ve CEO’lar arasında gözlemlediğim birçok kopukluğun sebebi genellikle, 

CEO’nun stratejisinin, kurul için en kritik olan sorunlardan ziyade başka sorunları ele almasıydı. Bu 

durumdan kaçınmak amacıyla, söz konusu sorunlar önceden konuşulmalı. Direktörler, stratejinin bazı 

tehlikelerin üzerine gitmesi gerektiğini düşünebilir: Yeni rakiplerin ortaya çıkması, büyümenin 

yavaşlaması, teknolojik yıkım veya artan maliyet yapısı. Bu sorunlar ne olursa olsun, CEO, kuruldan 

önemli iç görüler edinme ve kurula uyum sağlama fırsatına sahiptir. Yüzde yüz fikir birliği sağlanmasa 

bile CEO, kurulun endişelendiği konuları, sürecin en başında stratejinin kapsamına dahil edebilir. 

İkinci olarak (sürecin ortasında) CEO, olası stratejilerle kurula gitmeli ve ilk adımda ortaya koyulan 

meydan okumaların üstesinden gelecek alternatif yaklaşımlar geliştirmeli. Unutmamak gerekir ki CEO, 

belirli bir yaklaşımın onayını beklemez. Bunun yerine, potansiyel çözümler konusunda tavsiye ve 

geribildirim ister. (Hangisi daha çok yankı yapar? Ne tür endişeler göze çarpıyor? Olasılıklar nasıl 

değiştirilebilir? gibi.) Bu adım doğru bir şekilde uygulandığında kurula stratejisi tavsiyesi sürecinde 

oldukça yardımcı bilgiler sağlayabilir.  

Üçüncü ve sonuncu adım ise CEO’nun, arzu edilen strateji seçimini kurula sunmasından oluşur. Hiç 

şüphesiz bu, yukarıda bahsedilen durumlardan biri olan, tamamlanmış bir stratejiyle kurula gitmek 

durumunun yansımasıdır. Fakat kurul, önceki adımlar sayesinde, çözülecek meydan okumalar 

konusunda uyum sağlar. Üstelik tavsiyenin oluşmasında payı olan birçok olasılık konusunda öneride 

bulunmuş ve bunları görmüş olur. Daha kolay bir şekilde mükemmel bir karar verebilir: Ya CEO, öneriyi 

göz önünde bulundurmuş ve daha iyi bir stratejiyle gelmiştir; ya da CEO, öneriyi dikkate almamış ve 

pek de ikna edici olmayan bir strateji geliştirmiştir.  

Yönetim kurulu ilk durumda, gerçekten anladığı ve anlamlı bir katkıda bulunduğu bir stratejiyi akıllıca 

davranarak ve durumdan memnun olarak onaylayabilir. İkinci durumda ise kurul, yeni bir CEO 

gerektiğinden adı gibi emindir. 

Yönetim kurulları ve strateji söz konusu olduğunda akla gelebilecek en mükemmel kombinasyon: 

Değerli önerilerde bulunan bir kurul ve bu kurulla birlikte çalışan bir CEO’dur.    
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