
 

 

 

              

 

Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız,  

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdiğimiz 2003 yılından bu 

yana, kurumsal yönetim anlayışının ve prensiplerinin Türkiye’de tanınması, anlaşılması, gelişmesi ve en 

iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda şirketlerin 

kurumsal yöneyim kapasitelerinin artırılması, yönetim süreçlerinin çağın gereklerine uygun olarak 

meydana getirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine 

yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 

 

TKYD olarak, kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve 

kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında 

henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz. Biz de TKYD olarak Adillik, Şeffaflık, 

Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyor, derneğimize katılan yeni üyelerimizle birlikte 

şirketlerin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarını hedefleyerek büyümeye devam ediyoruz. 

 

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi moderasyonunda ve Yapı Kredi sponsorluğunda Anadolu Buluşmaları serisi 

ile Anadolu’yu şehir şehir gezerek şirketlere kurumsal yönetimin önemini anlattık. Bursa, Adana, Trabzon, 

Kocaeli, Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep’e giderek "Neden Kurumsal 

Yönetim" konulu panellerimizle Anadolu’daki şirketlere kurumsal yönetim ilkelerini anlatarak bu 

ilkelerin benimsenmesine katkı sağlamak için çalıştık. Değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil 

ülkemizin, toplumumuzun refahı için de gerçekleştirmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Aynı 

zamanda derneğimizin ESG Çalışma Grubu’nun KOBİ’lerin sürdürülebilirlik konusunda kapasitelerini 

geliştirmesi amacı ile yürüttüğü proje kapsamında “Eğitim ve Anket Metodolojisi Anlatımı” için projeye 

başvuran KOBİ'ler ile çevrim içi ortamda buluştuk. 

 

Eylül ayından Kasım ayının sonuna kadar "Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve Denetimden Sorumlu 

Komitenin Sorumlulukları ve Önemi" Çevrim İçi Eğitim Programını, “Şirket Genel Sekreteri Eğitim 

Programını”, “Yönetim Kurullarının Oluşumu ve Performanslarının Ölçümü Nasıl Olmalı?” Eğitim 

Programını ve “Aile Şirketlerinde Hissedar ve Profesyonel İlişkisi” eğitim programını çevrim içi olarak 

düzenledik. Webinarlarımızı da hız kesmeden aynı zaman diliminde gerçekleştirmeye devam ettik. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İtibar İlişkisi Webinarı, TKYD ve ERA Research & Consultancy 

iş birliğinde, "Liderlik Güven Endeksi ve Kurumsal Yönetim" webinarı TKYD ve Odgers Berndtson iş 

birliğinde düzenlendi. Derneğimizin IFC iş birliğinde düzenlediği "Yönetim Kurullarında Karar Kalitesi 

ve Kurumsal Yönetimde Çeşitliliğin Önemi" webinarında uluslararası alanda temel kabul edilen kurumsal 

yönetim düzenlemeleri, Türkiye’deki düzenlemeler ve uygulamaları “yönetim kurullarında karar kalitesi 

ve bağımsızlık için çeşitlilik” konuları ana ekseninde gündeme taşıdık. 

 

TKYD olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü 

(UKYE) çatısı altında topladık. UKYE çatısı altında yapılacak olan faaliyetlerimizle, üyelerimizin 

kurumsal yönetimle ilgili gelişmelerine, iş birliği yapmalarına ve fikir, deneyim ve bilgi alışverişinde 

bulunmalarına yardımcı olmaya devam ettik ve edeceğiz. 

 

Derneğimizin, MY Executive iş birliğinde ve Galatasaray Üniversitesi desteği ile 15 Aralık 2021 tarihinde 

ilkini başlattığı ve 31 Mart tarihinde ilk mezunlarını verdiğimiz ‘Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve 

Geliştirme Programımız ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Programın Sonbahar’22 Dönemi açılışını 5  

 



 

 

 

Ekim 2022 tarihinde yine MY Executive iş birliğinde başlattık ve üçüncü dönem mezunlarımızı 18 Ocak 

2023 tarihinde vereceğiz. Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı’nın devam etmekte 

olan bu döneminde de yönetim kurullarını güçlendirmeyi ve onların yeni normale hazır hale gelmelerine 

katkı sağlamayı hedefliyoruz. Daha önceki programlarda olduğu gibi bu dönemde de büyük ilgiyle 

karşılanan programımızda yeni mezunlar verecek olmanın heyecanını taşıyoruz. Programın İlkbahar’23 

Dönemi 1 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Henüz kayıtları açmadan karşılaştığımız ilgi bizi sevindiriyor.  

 

Halka açık anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin eğitim ve sertifikasyonu, Türkiye Kurumsal 

Yönetim Derneği (TKYD) ve TÜSİAD’ın girişimiyle dernek üyeleri ve temsilcilerinin katılımıyla 

oluşturulan ortak Çalışma Grubu’nda ele alındı. Konuya ilişkin oluşan görüşler, düzenlenen bir panelle 

katılımcılara aktarıldı. Özellikle bağımsız yönetim kurullarının da ele alındığı panelde, katılımcılar 

tarafından da ilgiyle karşılandı. 

 

Son dönemde yaptığımız bu çalışmalar önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Derneğimizin 20. Yılı 

olan 2023 yılında da TKYD olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz 

geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her daim canlı tutmak için elimizden geleni yapacağımızı bir 

kez daha hatırlatmak istiyorum. 

 

Yeni yılda da derneğimizin yirmi yıllık bilgi birikimini Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkeler ve yakın 

coğrafyaya ihraç etmek için çalışacak, eğitimlerimiz ve araştırmalarımız, raporlarımız ve yayınlarımızla 

tüm paydaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. 

 

2023’ün hepimiz için iyi bir yıl olması, 

Sizlerin katılım ve desteği ile başarılı çalışmalarda görüşmek dileğiyle,  

 

Sevgi ve saygılarımla,  

Dr. Tamer Saka  

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 


