
 

 

 

              

 

Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız,  

Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye’de ilgili kurumlarda içselleştirilmesini sağlamak üzere çalışan bir 

Dernek olarak adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu davranış kodlarını yerleştirmeye çalışıyoruz. 

Kurumsal yönetim ekosisteminin çoklu risklerin aynı anda değerlendirilmesine imkân veren ve en 

önemlisi kurumların sürdürülebilirliğini sağlayan en etkin yönetim anlayışı olduğuna inanıyoruz. Dünyada 

ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların 

rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya 

koyuyor. 

Bu misyondan hareketle artık geleneksel hale gelmiş olan ‘Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirve’mizi 17 

Mayıs tarihinde TÜSİAD iş birliğinde “Daha iyi bir gelecek için Kurumsal Yönetim’ teması ile 

düzenledik. Ulusal ve uluslararası alandan birçok iş insanının konuşmacı olarak yer aldığı, BloombergHT 

TV’nin internet sitesinden canlı olarak yayınlanan Zirvede ‘Kurumsal Yönetim’ kavramının ışığında 

Liderin Rolü, Dijitalleşme ve Sürdürebilirlik gibi konuları ele aldık. Zirvemizin gerçekleşmesinde katkısı 

olan tüm paydaşlarımıza ve bize destek veren tüm sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 

TKYD olarak; kurumsal yönetimin, şirketlere yol gösteren, kolaylaştırıcı ve şeffaflığı artırıcı bir 

mekanizma olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışın yaygınlaşmasına katkı sunmak amacıyla 12 yıldır 

verdiğimiz Kurumsal Yönetim Ödülleri ile ülkemizde bu alanda var olan iyi uygulamalara dikkat çekmeyi 

amaçlıyoruz. Bu yıl, beş ana kategoride altı şirket ve üç sivil toplum kuruluşu, 2021 yılında elde ettikleri 

kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak ödüle layık görüldü. Ödül alan tüm şirket ve 

STK’larımızı tekrar tebrik ediyoruz. TKYD olarak son derece önemsediğimiz bu konuda biz de beş yıldır 

derecelendirme alıyoruz.  

15 Aralık 2021 tarihinde ilkini başlattığımız ve 31 Mart tarihinde ilk mezunlarını verdiğimiz ‘Yönetim 

Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programımız kapsamında programın İlkbahar’22 

Dönemi’nin mezunlarını da 15 Haziran tarihinde verdik. Yönetim kurullarını güçlendirmeyi ve onların 

yeni normale hazır hale gelmelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz ‘Yönetim Kurullarının Geliştirilmesi 

Programı’nın ikinci etabı olan programımız ilkinde olduğu gibi gerçekten de çok büyük bir ilgiyle 

karşılandı. Hem şirketlerine yönetim kuruluna bağımsız üye kazandırmak isteyenler hem de bağımsız 

üyeliğe aday profesyonel yöneticiler programımıza başvurdu. Programımızın Eylül ayı içerisinde 

başlatacağımız Sonbahar Dönemi’ne de yönetim kurulu üyelerini, aile şirketlerinde yönetime katılan ya 

da katılmaya hazırlanan yeni nesil aile üyelerini, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday C Level 

yöneticileri ve yönetim danışmanlarının katılımlarını bekliyoruz. 

 

TKYD olarak kurumsal yönetim temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı ve gerçek anlamda hayata 

geçirildiği bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef bizim var olma sebebimiz. 

Çünkü dünyadaki bu yönlü bir değişimin önünde durmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Bunu kabul 

etmek, benimsemek ve en iyi örnekleriyle uygulamak durumundayız. Üstelik bu değişimi yalnızca kendi 

şirketimiz için değil ülkemizin, toplumumuzun refahı için de 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 ve deneyim birikimini Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkeleri ve 

yakın coğrafyaya ihraç etmek, enstitü çatısı altında eğitimler ve araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, 

yayınlar çıkarmak hedefi ile çalışmalarımıza yeni bir kurumsal yapı kazandırmaya karar verdik. 

Kuracağımız Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü’ne (UKYE) ait detayları yakın zamanda 

düzenleyeceğimiz lansman ile sizlerle paylaşacağız.  

 

Sizlerin katılım ve desteği ile başarılı çalışmalarda görüşmek dileğiyle, 

 

Sevgi ve saygılarımla,  

Dr. Tamer Saka  

Yönetim Kurulu Başkanı 
 

  

 

 


