
 
Değerli Okuyucular, Değerli Üyelerimiz, 

2020’ye baktığımızda iş birliklerinin ve birlikte çalışma kültürünün ön plana çıktığını 

görüyoruz. Yayınlanacak faaliyet raporumuzu da bu konseptte hazırladık. 2021’de ise paylaşma 

kültürünü ön plana çıkartmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kalkınma 

ajanslarıyla ve üniversitelerle pek çok projemizi yakın zamanda duyacaksınız. Türkiye 

Kurumsal Yönetim Derneği olarak kurumsal yönetimin geniş kitlelere ulaşması amacıyla 

çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.  

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde yeni yıla hızlı 

bir giriş yaptık. Bu iş birliği ile çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) uygulamalarının 

iyileştirilmesine sağlayacağımız katkıdan memnuniyet duyuyoruz. İş birliğimiz kapsamında 

bilgilendirme faaliyetleri, eğitimler, seminerler düzenleyerek ve aydınlatıcı dokümanlar 

yayımlayarak bu uygulamaları şirketlerde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

Salgın döneminde çevrim içi platforma taşıdığımız eğitimler ile 2021 yılında da şirketlere 

destek olmayı sürdürüyoruz. Yönetim kurulu üyeliğine yönelik eğitimlerden kurumsal yönetim 

mevzuatlarına, genel kurul süreçlerinden raporlamaya uzanan kapsamlı içeriklerle yıl içindeki 

eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. 

Webinarlarımızla iş dünyasıyla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yılın ilk 

webinarını “Şirket Sekreterine Uyarılar” konusuyla 21 Ocak tarihinde geçekleştirdik. 

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında EBRD, TKYD ve TÜRKONFED iş birliğinde başlayan etkinlik 

serisinin devamı olarak ikinci dönüşüm yönetimi etkinliğini düzenliyoruz. 17 Şubat tarihinde 

saat 14.00’te başlayacak “Covid-19 Zamanında Dönüşüm (Turnaround)– Likidite Yönetimi” 

webinarında büyük ve orta büyüklükteki şirketlerde likidite yönetiminin nasıl olması gerektiği 

ve yeniden yapılandırma yöneticisinin bu süreçteki rolünün önemi ele alınacak. 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin gelenekselleşen organizasyonu olan “Kurumsal 

Yönetim Zirvesi’nin on üçüncüsünü bu sene 24-25 Şubat tarihlerinde TOBB iş birliği ile çevrim 

içi düzenliyoruz. “Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim” ana temasıyla 

gerçekleşecek 13.  Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde ülkemizde en iyi uygulamaları hayata 

geçiren şirketleri ödüllendirdiğimiz “Kurumsal Yönetim Ödülleri” töreninin de on birincisini 

gerçekleştireceğiz. Zirvede, her yıl olduğu gibi bu yıl da kamudan, iş dünyasından ve 

uluslararası kurumlardan alanında uzman olan çok değerli isimleri ağırlayacağız.  

Dünya, var olmanın sahnesi. Bireyler, kurumlar, şirketler, ülkeler hepimiz bu varoluş 

sahnesindeki rolümüzü sergiliyor ve geleceği inşa ediyoruz. Sürdürülebilir kurumsal yönetimin 

ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlayarak kurumların geleceğe taşınması için üzerimize 

düşen rolleri yerine getirmeye devam edeceğiz.  

 

Sağlıkla kalın, 

Feyyaz Ünal 

Yönetim Kurulu Başkanı  


