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TKYD’nin Eğitim Programları Enstitü Çatısı Altında Toplanıyor

TKYD, ULUSLARARASI KURUMSAL
YÖNETİM ENSTİTÜSÜ’NÜ KURUYOR
Hayata geçirdiği eğitim programlarıyla kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş
kitlelere ulaşmasını hedefleyen TKYD, eğitim faaliyetlerine kurumsal kimlik ve marka
özelliği kazandırılması misyonundan hareketle “Uluslararası Kurumsal Yönetim
Enstitüsü”nü kuruyor. Enstitü ile TKYD, eğitim programlarını, yayınlarını ve raporlarını
yürüttüğü diğer faaliyetleri profesyonel, sistematik ve uluslararası vizyona sahip bir
yapı altında toplamayı hedefliyor. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka,
“Kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her
daim canlı tutmak zorundayız. Bu noktadan hareketle yürütmekte olduğumuz eğitim
programlarını bir enstitü çatısı altında toplamayı planlıyoruz.” dedi.

Kurumsal yönetim prensiplerinin tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata
geçirilmesi için çalışan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), faaliyetlerini daha
sistematik ve uluslararası vizyona sahip kurumsal bir yapı oluşturmak adına Uluslararası
Kurumsal Yönetim Enstitüsü’nü (UKYE) hayata geçiriyor. Eylül ayı itibariyle TKYD
tarafından yürütülen eğitim programları, yayınlar, araştırma ve rapor benzeri çalışmalar Enstitü
çatısı altında hayata geçirilmeye başlayacak.
Enstitü’nün kuruluşuyla ilgili görüşlerini aktaran TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer
Saka; “TKYD olarak kurumsal yönetimin temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı, daha fazla
içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı
hedefliyoruz.” dedi.
Bu hedefin TKYD’nin varolma sebebi olduğunun altını çizen Saka, kimsenin bu değişime
direnme gibi bir lüksü bulunmadığına dikkat çekti. Tamer Saka, “Bunu kabul etmek,
benimsemek ve en iyi örnekleriyle uygulamak durumundayız. Üstelik bu değişimi yalnızca
kendi şirketimiz için değil ülkemizin, toplumumuzun refahı içinde gerçekleştirmeliyiz.
Dolayısıyla kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve
her daim canlı tutmak zorundayız. Bu noktadan hareketle yürütmekte olduğumuz eğitim
programlarını bir enstitü çatısı altında toplamayı planlıyoruz. Derneğimizin yirmi yıllık bilgi
birikimini Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkeler ve yakın coğrafyaya ihraç etmek, Enstitü çatısı
altında eğitimler ve araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, yayınlar çıkarmak hedefi ile
çalışmalarımıza yeni kurumsal bir kimlik kazandırmaya karar verdik. Kuracağımız Enstitü’ye
ait detayları çok kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşacağız.” diye ifade etti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Kurumsal
Yönetim Enstitüsü Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kâmil Uzun; “Kurumsal yönetim
anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi
amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projeler ve iş
birlikleriyle şirketlerimizin kurumsal yönetim kapasitelerini geliştirmeye, finansmana erişimlerini
kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Eylül ayı içerisinde hayata geçireceğimiz Uluslararası
Kurumsal Yönetim Enstitüsü ile düzenleyeceğimiz eğitim programları, araştırmalar, yayınlar ve
raporlar ile şirketlerde başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturmaya destek olmayı
hedefliyoruz.” dedi.
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