
 
 

 
Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, 
 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak 1 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel 
Kurulumuz neticesinde, yönetim kurulumuzdaki değerli arkadaşlarımla birlikte bayrağı devraldık. 
Covid-19 pandemisinin olağanüstü koşullarına rağmen sürece çok hızlı adapte olarak çalışmalarını 
başarıyla yürüten başta Sayın Feyyaz Ünal olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
önceki dönem yönetim kurulunda, başkan yardımcısı sıfatıyla yer almaktan duyduğum mutluluğu 
da belirtmek isterim. Şimdi bu yeni dönemde her zaman olduğu gibi kurumsal yönetimi anlatmaya, 
bu anlayışı yaygınlaştırmaya ve gönül verdiğimiz bu yolda çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı 
taşımak için çabalamaya devam edeceğiz. 
 
Geride bıraktığımız son üç aya baktığımızda TKYD olarak pandemiye rağmen yine çok kıymetli 
çalışmalar yaptığımızı, projeleri hayata geçirdiğimizi görüyoruz. TOBB’un değerli katkılarıyla kamu, 
iş dünyası ve uluslararası alandan uzmanlarını bir araya getirdiğimiz XIII. Kurumsal Yönetim 
Zirvesi’ni ve her yıl heyecanla beklenen Kurumsal Yönetim Ödülleri’ni bu kez çevrim içi ortamda 
gerçekleştirdik. Her ne kadar bir arada olamasak da daha geniş kesimlere ulaşarak, kurumsal 
yönetimi anlatma imkânı bulduk.  
 
MY Executive iş birliğiyle kurumsal yönetim açısından büyük önem taşıdığına inandığımız bağımsız 
yönetim kurulu üyesi temini için çalışmalara başladık. Bu program kapsamında bağımsız yönetim 
kurulu üyesi atayan şirketlerin memnuniyeti, projenin geleceği açısından bize güç verdi. Bir başka 
iş birliğini de Londra merkezli kurumsal yönetim danışmanlık firması Nestor Advisors ile yaparak, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük bankalarının kurumsal yönetim uygulamalarını karşılaştıran bir 
rapor yayımladık. Eğitim ve webinar’larımız ile odağımıza kurumsal yönetimi alarak, üyelerimizin 
ve takipçilerimizin hem şirketlerine hem de kendi mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürdük. 
 
Özellikle dünyamızın içinden geçtiği bu zorlu dönemde iş birlikleri yapmaya, bilgimizi ve 
deneyimimizi paylaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Bu dalgalı 
denizde hedefe ulaşmak, uzun vadeli değer yaratmak, sağlık ya da iklim krizinden ekonomik 
zorluklara kadar her türlü zorlu koşulda sürdürülebilir olmak için kurumsal yönetim ilkelerini 
uygulamak durumundayız. 
 
Önümüzde Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında başta Sınırda Karbon Düzenlemesi olmak üzere 
bizleri bekleyen yeni süreçler varken değişime açık olmalı, yalnızca kurumsal yönetim ilkelerini de 
değil ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri de tüm faaliyetlerimize ve karar mekanizmalarımıza 
uyarlamalıyız. Biz de bu süreçte her zaman olduğu gibi bireysel ve kurumsal üyelerimiz ile kurumsal 
yönetimi uygulamak üzere harekete geçmek isteyen herkese destek olmaya hazırız.  
 
Sevgi ve saygılarımla, 
 
Dr. Tamer Saka  
Yönetim Kurulu Başkanı 


