
 
Değerli Okuyucular, Değerli Üyelerimiz, 

Kurumsal yönetim kavramının şirketler nezdinde sorumlulukla ve sürdürülebilirlikle buluştuğu 

dolu dolu bir yılı geride bıraktık. 2019 faaliyetlerimiz, 2020 için heyecanımızı artırdı. Yeni 

yılda hızlı bir başlangıçla çalışma grupları gündemlerini belirledi.  

Önce rakamlara bakalım. 2019 yılında gerçekleşen dijital ve fiziki 37 etkinlikte 1.679 kişiye 

ulaştık. Çalışma gruplarımız 23 kez, komitelerimiz 12 kez toplandı. 3 dergi, 4 e-bülten olmak 

üzere süreli toplam 7 yayın çıkardık. Kamu ve ilişkide olduğumuz taraflarla paylaşılmak üzere 

ilk pozisyon belgemizi hazırladık. 6 kurumsal ve 40 bireysel üye kazandık. 18 eğitim 

düzenledik.  

Geçtiğimiz yıl, kurumsal yönetime olan inancımızla etki alanımızı genişleteceğimiz bir yol 

izlemeyi planladık. Bu kapsamda dernek olarak 2019 yılında, bireyler, sivil toplum kuruluşları, 

kamu ve şirketler olmak üzere dokunmak istediğimiz, kurumsal yönetimin mutlaka 

yaygınlaşmasını istediğimiz her kesimle daha yakın ilişkiler geliştirmeye özen gösterdik. 

Türkiye’nin hemen her köşesinde kurumsal yönetim konuşulmasını sağlamak amacıyla yıl 

içinde çalışmalarımızı yürüttük. Son 4 ayda 6 farklı ile gittik. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte 

yeni iş birlikleri yapmak üzere harekete geçtik. 

Kurumsal yönetime ilişkin farkındalığı artırmak adına, dünyada kurumsal yönetim gündemine 

uygun olarak belirlediğimiz temalarda, trendleri dinleyebileceğimiz, konusunda uzman isimleri 

ağırladık. Hisse edindirme planlarından Turquality’ye ve OECD raporlarına kadar pek çok 

başlık için iş dünyasının nabzını tuttuk. 

Derneğimiz, çalışma grupları, yayınları, gündem toplantıları, Anadolu seminerleri, panel ve 

çalıştayları ile şirketlere görüş alışverişi yapabilecekleri platformlar sundu. Yaşanan ortak 

sorunların tartışılmasında profesyonel bir paylaşım ortamı oluşturdu. Kurumsal yönetimin 

geniş kitlelere yayılması ve benimsenmesi için çalışmalarına yıl boyunca devam etti.  

Uluslararası mevzuatlara uyumdan raporlamaya, yönetim kurullarının etkin çalışmasından 

finansmana erişime, hisse edindirme planlarına kadar şirketleri ilgilendiren konular, çalışma 

gruplarımızın gündeminde yer aldı. Kurumsal yönetim anlayışının her ölçekten şirkette 

yaygınlaşması adına, eğitim programlarımıza devam ettik.  

2020’de yeni projeler ve etkinliklerimiz devam edecek. Webinarlar, videolar, yeni iş birlikleri 

ve kurumsal yönetimin niş konuları gündemimizde olacak. Bu yolculuğumuzda sizleri 

yanımızda görmek ve ortak akıl ile hareket edebilmek arzusundayız. 

Sizlerin katılım ve desteği ile başarılı çalışmalarda görüşmek dileğiyle, 

 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Feyyaz Ünal 

Yönetim Kurulu Başkanı  

 


