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Çalkantılı zamanlarda sağlam durmak ve istikrarlı olmak önemli erdemlerden. Bu nitelikler, HBR’ın 

2018’de dünyanın en iyi performans gösteren CEO’ları sıralamasında yer almayı başaran 100 kadın ve 

erkekte oldukça belirgin şekilde görülüyor. Bu kişiler bir dizi dış güçle yüzleşiyor: Zeki rakipler, talepkâr 

müşteriler, kâra aç yatırımcılar, politik ve ekonomik güçlükler… Tüm bunlara rağmen bu kişilerin 

yönettiği şirketler, momentumu sürdürme konusunda muazzam bir yetenek sergiledi: Geçtiğimiz yılın 

sıralamasındaki 100 liderden 70’i, bu yıl da listede yer edinmelerini sağlayacak ölçüde iyi performans 

gösterdi. Bu 70 kişi arasında İspanyol perakende devi Inditex’in CEO’su Pablo Isla da bulunuyor ve 

Pablo, listede yeniden birinci sıraya yerleşiyor. 

Bu süreklilik, yalnızca sarsılmaz bir liderlik tarzının değil, aynı zamanda HBR’ın performansı ölçme 

şeklinin de sonucudur. Bugünün hisse bedelleri ve bu çeyreğin sayılarına takıntılı bir iş dünyasında bizim 

sıralamamız, gelecekte olabilecekleri göz önünde bulunduruyor: Bu liste, her CEO’nun görev süresi 

boyunca elde ettiği finansal getirilere dayanır. Bu CEO’lar belirli bir süredir başarı gösterdikleri için 

birçoğu, işlerine uzun süre devam etti. (Listedeki CEO’lar, pozisyonlarında ortalama 16 yıl kaldı. Bu 

rakam 2017’de S&P 500 CEO’ları için 7,2 yıldı.) Son sıralamaları hesaplamak için her şirketin çevresel, 

toplumsal ve yönetimsel (ÇTY) meselelerdeki sıralamalarını da dikkate aldık. Metodolojimiz hakkında 

daha fazla bilgi almak için 46. sayfada yer alan “Sıralamamızı Nasıl Hesapladık?” kısmına bakınız.) 

Kariyere ilişkin sayılara odaklanmak, CEO’ların geçen yıla göre daha düşük dereceler almasına neden 

oldu. Bu senenin en iyi 10 CEO’sundan 7’si ile en iyi 25’in 18’i, geçen sene bu seviyelere yerleşmişti. 

Klasik bir yılda, önceki yılın sıralamalarındaki CEO’ların çeyreği ya da üçte biri emekli olarak, istifa 

ederek, vefat veya kötü finansal performans yüzünden listeden çıkar. 2017 listesinin önemli 



isimlerinden Martin Sorrell (WPP), John Mackey (Whole Foods), Leslie Wexner (L Brands) bu yıl listede 

yer edinemedi. Martin görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığında istifa etti; John’un 

şirketi Amazon tarafından satın alındı, Leslie’nin yönettiği L Brands’in ise hisse değerleri dibe vurdu. 

Diğer trendler az çok tutarlı. İyi haber-kötü haber kısmına gelecek olursak, CEO’lar arasında kadın 

temsili geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Fakat bunun sebebi, bu yılki sıralamada üç kadının yer alıyor 

olması. Nitekim bu rakam geçen yıl ikiydi. (Burada tanıdık bir açıklama sunuyoruz: Sıralamadaki kadın 

eksikliği; erkeklerin CEO olarak performansları ile kadınlarınki arasında herhangi bir karşılaştırma 

yapmıyor. Aksine bu; sıralamamızı oluştururken temel aldığımız global S&P 1200 şirketlerinin CEO’ları 

arasında kadın temsilinin oldukça düşük olmasının sonucu.) 

Sıralamamızda yıldan yıla görülen değişimler çarpıcı olmasa da sıralamayı uzun zaman aralıklarında 

incelemek, dünya rekoru niteliğindeki performansı sürdürme zorluğunu da gözler önüne seriyor. HBR, 

2014 yılında mevcut şekliyle (Daha eski iki versiyon tamamen farklı bir metodoloji kullanıyordu.) bu 

listeyi yayımlamaya başladığından beri yalnızca altı CEO her yıl listede yerini almayı başardı: 

Amazon’dan Jeffrey Bezos, Inditex’ten Pablo Isla, Nordstrom’dan Blake Nordstrom, Tenaris’ten Paolo 

Rocca, American Tower’dan James Taiclet Jr. ve CCR’dan Renato Alves Vale. Bu seçkin grup içinde bile 

Bezos öne çıkıyor: Yalnızca finansal performans temel alındığında (yani sıralamamızın ÇTY bileşenleri 

göz ardı edildiğinde) Amazon’un kurucusu, sıralamayı oluşturduğumuz her yıl en iyi performans 

gösteren lider olarak listede yer alıyordu. Üstelik Bezos listede ilk sıraya yerleşen ilk lider olduğu için, 

2014 yılının Kasım ayında şirketin hisse değeri altı katından fazla artış gösterdi. 

Tüm liderler için test niteliği taşıyan bir olgu, değişen çevreye uyum sağlama şekilleridir. Bugün 

şirketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük değişimler, global siyasi iklimde meydana geliyor. Popülizmin 

etkili bir güç olarak yükselişi, en çok da Donald Trump’ın seçilmesi ve Birleşik Krallık’ın Avrupa 

Birliği’nden ayrılması düşünüldüğünde göze çarpıyor. Fakat diğer birçok bölgede de bunun etkilerini 

görüyoruz. Bu durum, özellikle üretim sektöründeki şirket liderleri için; sektöre özel fırsatlar ve 

zorlukların yanında, gümrük vergileri ve ticaret savaşları tehlikesini (ve bazen de gerçeğini) de 

beraberinde getiriyor. 

Bu tür belirsizlikler söz konusu olduğunda kurumsal liderler, politik meselelerde ne kadar aktif bir 

biçimde sesini duyurmalı? Ve hangilerinde? Bu seneki listede yer alan ABD’li iki CEO, farklı görüşler 

ortaya koyuyor. 

Satya Nadella, 2014 yılında Steve Ballmer’ın yerine geçerek Microsoft’ta CEO’luk görevine başladı. 

Şirket, yürüttüğü bulut bilişim işinin (Nadella CEO olmadan önce başlatmıştı.) yükselen gücü ile 

ayaklarını tekrar yere bastı ve bu sayede 2018 listesinde 46. sırada yerini aldı. Nadella; göçmen reformu 

gibi, Microsoft’un işleriyle doğrudan ilişkili meselelerde bir duruş sergilemenin önemine inanıyor. Fakat 

bu bağlamda çizgiyi, politik görüşlerini dile getirme konusunda çiziyor. 2017’de HBR’ın genel yayın 

yönetmeni Adi Ignatius’un yaptığı bir röportajda Nadella, “Ben seçimle gelmedim. Çalışanlarımın 

benden beklediği şey politik bir duruş sergilemek değil.” diyerek bu konudaki görüşünü ifade etti. 

Diğer liderler ise CEO rolünün bu yönüne daha geniş açıdan bakıyor. Bunlar arasında, bu yıl 22. sırada 

bulunan JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon yer alıyor. Dimon, bu seneki yerini, bankanın 

hisselerinde 2016’dan beri görülen keskin artışa borçlu. Dimon, 2018 yılında yapılan bir röportajda 

Ignatius’a şöyle dedi: “Eğer doğru kamu politikası istiyorsanız, bir şeyin savunucusu olmalısınız. Dar 

görüşlü olamazsınız. Şirketinizin işine yarayacak o küçük düzenleme tüm gündeminizi oluşturamaz. 

Vergi politikaları, ticaret, göçmen meseleleri ve teknoloji gibi konuları da konuşuyor olmalısınız.” 

CEO’ların sesini duyurup duyurmadığı ve ne zaman duyurduğu, bizim sıralamamızı doğrudan etkileyen 

bir faktör değil. Fakat verileri derlememize yardımcı olan CSRHub ve Sustainalytics’teki uzmanlara göre 



bu tür bir aktivizm, ÇTY skorlarında dolaylı olarak yer edinebilir. Örneğin ÇTY sıralamaları; diğer birçok 

ölçüte ek olarak, şirketin lobicilik masrafları, karbon kullanımı gibi meselelerde kamuoyuna karşı açıklık 

derecesi ve üst yönetimde bir sürdürülebilirlik yetkilisi olup olmaması gibi kriterleri de hesaba katıyor. 

Bir CEO’nun politik beyanları (ya da herhangi bir politik beyanda bulunmaması) aynı zamanda 

Glassdoor gibi çalışan değerlendirme sitelerinden toplanan verilerde kendini gösterebilir. “CEO 

aktivizmi” tabiri, liderlerin sergilediği proaktif davranışı ifade eder. Fakat politik gerçekliklerle 

ilgilenmek genellikle, çok yönlü bir işin yalnızca başka bir yönüdür. 

 

Sıralamaları Nasıl Hesapladık? 

Dünyanın en iyi performans gösteren CEO’ları listemizi derlemek için, 2017 sonunda, dünya 

borsalarının yüzde 70’ini yansıtan ve Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Avustralya’dan 

firmaları içeren bir endeks olan S&P Global 1200’de yer alan şirketler ile işe başladık. Değerlendirmek 

için yeterli bilgiye sahip olduğumuzdan emin olmak adına iki yıldan daha az bir süredir o pozisyonda 

olanları çıkartarak, her bir şirketin CEO’sunu tespit ettik. Bir suçtan dolayı hüküm giymiş ya da 

tutuklanmış olan yöneticileri de listeden çıkardık. Toplam olarak, 870 şirketten 881 CEO‘yu içeren bir 

liste oluşturduk. (Bazı şirketlerin birden fazla CEO’su vardı.) Bu yöneticiler, 29 ülkede faaliyet 

gösteriyordu. 

Nana von Bernuth tarafından yönetilen ve kodlayıcılar Onorina Buneanu ve Clara Frank ile, Eleven 

Strategy Consultants’tan veri programlayıcıları Morand Studer ve Daniel Bernardes tarafından 

desteklenen araştırma ekibimiz, Datastream ve Worldscope tarafından derlenmiş haliyle, her şirketin, 

CEO’sunun işteki ilk gününden 30 Nisan 2018’e kadar olan zaman dilimi için günlük finansal verilerini 

topladı. (Pozisyona 1995’ten önce gelen CEO’lar için 1 Ocak 1995’i başlangıç tarihi alarak getirileri 

hesapladık; zira daha önceki sektör bazında veriler mevcut değildi.)  

Her bir CEO’nun görev süresi için üç metrik hesapladık: Yerel borsadaki bir gelişmeye dayandırılabilecek 

herhangi bir getiriyi dengeleyen, ülke bazında toplam hissedar getirisi (yeniden yatırım yapılan 

temettüleri de içeren); bütün sektörde yükselen varlıklardan doğan artışı dengeleyen, sektör bazlı 

toplam hissedar getirisi (yeniden yatırım yapılan temettüleri de içeren); ve piyasa değerindeki değişme 

(temettüler, hisse ihraçları ve hisse geri alımları bazında). Bunlar enflasyona göre ayarlanmış ABD 

dolarıyla ölçüldü. 

Daha sonra her CEO’yu, her bir finansal metriğe göre, 1’den 881’e kadar en iyiden en kötüye gidecek 

şekilde sıraladık ve genel bir finansal sıralama elde edebilmek için üç sıralamanın ortalamasını aldık. Üç 

ölçüyü bir araya toplamak dengeli ve sağlam bir yaklaşımdı: Ülke ve sektör bazındaki getiriler, küçük 

şirketlere doğru kayma yönünde bir risk oluşturuyorken (Eğer küçük bir tabandan başlıyorsanız, büyük 

getiriler elde etmek kolaydır.); toplam piyasa değerindeki değişim ise büyük şirketlere kayıyordu. 

Finans dışındaki alanlardaki performansı ölçmek için HBR, ağırlıklı olarak finans kurumlarıyla ve varlık 

yöneticileriyle çalışan ve çevresel, toplumsal ve yönetimsel (ÇTY) araştırma ve analitikler sağlayan 

Sustainalytics ile, ÇTY performanslarını yükseltmeye çalışan şirketlerle çalışan, dokuz araştırma 

şirketinden ÇTY verilerini toplayıp, bir araya getiren ve normalize eden CSRHub ile görüştü. Veri 

setimizdeki her bir şirket için bir Sustainalytics değerlendirmesi, bir de CSRHub değerlendirmesi 

yaparak iki ayrı ÇTY sıralaması hesapladık. Nihai sıralamayı belirlemek için 30 Haziran 2018’den önce 

işi bırakan CEO’ları hariç tutarak, toplam finansal sıralamayla (yüzde 80 ağırlığında) iki ÇTY sıralamasını 

(her biri yüzde 10 ağırlığında) birleştirdik.  

 



HBR’ın en iyi performans gösteren CEO’ları listesi Morten T. Hansen, Herminia Ibarra ve Urs Peyer 

tarafından tasarlandı. Önceki sıralamalar 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017’de HBR’da yayımlandı; 

fakat 2014’ten önce yapılan sıralamalarda farklı metodolojiler kullanıldı. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 

https://hbrturkiye.com/dergi/dunyanin-en-iyi-performans-gosteren-ceo-lari-2018

